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Перелік прийнятих скорочень
АБЖ

- агрегати безперебійного живлення

АЕС

- атомна електростанція

АЗ-ПЗ

- аварійний захист і попереджувальний захист

АКНП

- апаратура контролю нейтронного потоку

АКС

- азото-киснева станція

АРП-РОП
АС

- автоматичний регулятор потужності та регулятор обмеження
потужності
- атомна станція

АСУ ТП

- автоматизована система управління технологічним процесом

ББ

- бризкальний басейн

БВ

- басейн витримки

БЗУ

- блокова знесолювальна установка

БНС

- блокова насосна станція

БЩУ

- блочний щит управління

ВАТ «ЛМЗ»

ВВЕР

- відкрите акціонерне товариство «Ленинградский металлический
завод»
- відкрите акціонерне товариство управління будівництва
Хмельницької атомної електростанції
- водо-водяний енергетичний реактор

ВЛ

- високовольтні лінії

ВО

- водойма-охолоджувач

ВП ХАЕС

- відособлений підрозділ Хмельницька АЕС

ВПУ

- водопідготовча установка

ВРГ

- відділ роботи із громадськістю

ВРУ

- відкрита розподільча установка

ВУХ

- величина ударної хвилі

ВХБ

- водно-хімічний баланс

ВЯП

- відпрацьоване ядерне паливо

ГАЕС

- гідроакумулююча електростанція

ГДК

- гранично допустима концентрація

ГЄ

- гідроємність

ГО

- герметичний об'єм

Гр

- Грей – одиниця поглиненої дози

ГЦК

- головний циркуляційний контур

ВАТ УБ ХАЕС

571816.202.001-ЗОВД

8

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

№ 201811232231

ГЦН

- головний циркуляційний насос

ГЦТ

- головний циркуляційний трубопровід

ДВ

- деаераторне відділення

ДП НАЕК
"Енергоатом"
ДС

- Державне підприємство Національна енергогенеруючая компанія
"Енергоатом"
- допустимий скид

ДСПЗАЗ

- додаткова система пасивного заливу активної зони

ЕЕТП

- етажерка електротехнічних пристроїв

ЕЧСР

- електронна частина системи регулювання

ЖТН

- живильний турбонасос

ЗАБ

- звіт з аналізу безпеки

Зв

- Зиверт – одиниця еквівалентної й ефективної дози

ЗМІ

- засоби масової інформації

ЗПА

- запроектна аварія

ЗР

- забруднюючі речовини

ЗРП

- зачинена розподільча підстанція

ЗС

- зона спостереження

ІОС

інформаційно-обчислювальні системи

ІТП

- інженерно-технічні працівники

КВП

- контрольно-вимірювальні прилади

КМУ

- Кабинет Министров Украины

КОС

- каналізаційні очисні споруди

КСБ

- керуючі системи безпеки

КСБК

- комбінат спеціальних будівельних конструкцій

КТ

- компенсатор тиску

ЛПК

лабораторно-побутовий корпус № 2

МАГАТЕ

- Міжнародне агентство з атомної енергії

МОП

- молодший обслуговуючий персонал

МПА

- максимальна проектна аварія

МПЕ

- Міністерство палива та енергетики

НЕ

- нормальна експлуатація

НЗБ

- начальник зміни блока

НЗРЦ

- начальник зміни реакторного цеху

Ніц РПВ НАНУ

- Науково-інженерний центр радіогідрогеоекологічних полігонних
вишукувань НАН України
- нормальний підпертий горизонт

НПГ
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НРБУ

- норми радіаційної безпеки України

НТД

- нормативно-технічна документація

НТР

- Науково-технічна рада

НУЕ

- нормальні умови експлуатації

ОГК

- об’єднаний газовий корпус

ОДК

- об'єднаний допоміжний корпус

ОРДЕС

- обладнання резервної дизельної електростанції

ПАЗ

- плавлення активної зони

ПВТ

- підігрівач високого тиску

ПГ

- парогенератор

ПДП

- проект детального планування

ПЕМ

- пароежекторні машини

ПЕМ

- південенергомонтаж

ПІКР

- провідний інженер керування реактором

ПКВ

- припустимий контрольний викид

ПНТ

- підігрівач низького тиску

ПРК

- пуско-резервна котельня

ПРН

- природні радіонукліди

ПС

- підстанція

ПТЕМ

- південтеплоенергомонтаж

РАВ

- радіоактивні відходи

РАР

- радіоактивні речовини

РБ

- радіаційна безпека

РБГ

- радіоактивні благородні гази

РВ

- реакторне відділення

РДЕС

- резервна дизельна електростанція

РК

- радіаційний контроль

РПВП

- розподільні пристрої власних потреб

РРВ

- рідкі радіоактивні відходи

РУ

- реакторна установка

САЕ

- система аварійного електроживлення

САОЗ

- система аварійного охолодження зони

СВКД

- система віброконтролю та діагностики

СВО

- спецводоочистка

СВР

- система верхнього рівня
571816.202.001-ЗОВД
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СВРК

- система внутрішньореакторного контролю

СВРШД

- система віброшумової діагностики

СВСП

- система виявлення вільних та слабо закріплених предметів

СГІУ

- системи групового та індивідуального управління

СГО

- спецгазоочистка

СЗЗ

- санітарно-захисна зона

СКЗ

- система керування і захисту

СККПГ

- система контролю колекторів парогенератора

СКМВТ

- система контролю механічних величин турбіни

СКПТ

- система контролю протікань теплоносія

СЛР

- мимовольна ланцюгова реакція

СНЕ

- системи нормальної експлуатації

СПВТ

- система пасивного відводу тепла

СПП

- сепаратор-пароперегрівник

СРРВ

- сховище рідких відходів

СТРВ

- сховище твердих радіоактивних відходів

СШУБ

- система швидкого уведення бору

ТВ

- турбінне відділення

ТВЗ

- тепловиділяюча збірка

ТЕМ

- теплоенергомонтаж

ТЕО

- техніко-економічне обґрунтування

ТОВ

- товариство з обмеженою відповідальністю

ТРВ

- тверді радіоактивні відходи

УКТЗ

- уніфікований комплекс технічних засобів

УОС

- управляюча обчислювальна система

УТЦ

- учбово-тренувальний центр

ФГР

- функціонально-груповий рівень

ХВО

- хімводоочистка

ХЦ

- хімічний цех

ЦВТ

- циліндр високого тиску

ЦНТ

- циліндр низького тиску

ШРП
ЯЕК

швидкодіючий редукційний пристрій
- ядерно-енергетичний комплекс
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Вступ
Державна політика України відповідно до Конституції України [1] спрямована на
забезпечення екологічної безпеки для навколишнього середовища і людини. З цією метою
Україна здійснює на своїй території екологічну політику, спрямовану на збереження
безпечного стану для існування живої та неживої природи навколишнього середовища,
захист життя і здоров'я населення від негативного впливу, обумовленого забрудненням
навколишнього природного середовища, досягнення гармонічної взаємодії суспільства і
природи, охорону, раціональне використання та відновлення природних ресурсів [2-10].
Чинними вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» [11] є
обов’язковим здійснення оцінки впливу на довкілля у процесі прийняття рішень щодо
провадження планованої діяльності.
Розробка техніко-економічного обґрунтування «Будівництво енергоблоків № 3, 4
Хмельницької АЕС» супроводжувалося виконанням процедури Оцінки впливу на довкілля.
Планована діяльність «Будівництво енергоблоків № 3, 4 Хмельницької АЕС»
належить до першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив
на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із ст.3 Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля» [11].
Оскільки планована діяльність відноситься до переліку видів діяльності з можливим
впливом на території суміжних держав, матеріали ОВД виконуються з урахуванням вимог
Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті [12],
ратифікованої Україною 19 березня 1999 [13].
Процедура оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Будівництво
енергоблоків № 3, 4 Хмельницької АЕС», розпочата 26.11.2018 шляхом оприлюднення
Повідомлення про плановану діяльність в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(реєстраційний номер справи 201811232231).
Повідомлення про плановану діяльність опубліковано в засобах масової інформації.
Оскільки планована діяльність відноситься до переліку видів діяльності з можливим
транскордонним впливом, Міністерство екології та природних ресурсів України надало Умови
щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації.
Результатом розгляду Звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
«Будівництво енергоблоків № 3, 4 Хмельницької АЕС» є висновок щодо допустимості
реалізації планованої діяльності по будівництву та експлуатації, засновані на розгляді
екологічно значущих аспектів діяльності, прогнозу наслідків для компонентів середовища і
прийнятих природоохоронних проектних рішень.
Визначені в процесі оцінки впливу на довкілля планованої діяльності умови і вимоги
до проектних рішень стали основою для формування заходів з охорони навколишнього
середовища, виконання яких забезпечить допустимість впливу і виключить негативні
неприйнятні наслідки для природного середовища і суспільства.
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ОПИС ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

«Звіт з оцінки впливу на довкілля» (ОВД) для підприємства – Відокремлений
підрозділ «ХМЕЛЬНИЦЬКА АЕС» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАЦІОНАЛЬНА
АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ» (далі - Хмельницька АЕС),
розроблений відповідно до вимог пункту 2 статті 6 Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля» 2059-VIII від 23 травня 2017 року з дотриманням екологічних, санітарно-гігієнічних,
протипожежних, містобудівельних й територіальних обмежень згідно діючих нормативних
документів.
Згідно з пунктом 2 частини 2 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля» об’єкт проектування – «Будівництво енергоблоків № 3, 4 Хмельницької АЕС» –
відноситься до першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати
значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля.
Згідно вимог постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 № 227дск ВП
«Хмельницька АЕС» віднесено до категорованих об’єктів (особливо важливі) на підставі
приказу Міненерговугілля України від 14.05.2014 № 356 дск. Для даного об’єкту на наступній
стадії проектування розроблюється особлива документація з обмеженим доступом
«інженерно-технічні заходи на особливий період».
ВП ХАЕС, як об’єкт, що містить ядерний матеріал, радіоактивні відходи та інші
джерела іонізуючого випромінювання є категорованим згідно Конвенції про фізичний захист
ядерного матеріалу та ядерних установок. Фізичний захист ВП ХАЕС, включаючи
енергоблоки №3 та 4 забезпечується згідно Закону України «Про фізичний захист ядерних
установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого
випромінювання».
1.1 Опис місця провадження планованої діяльності
Хмельницька АЕС розташована на півночі Хмельницької області в межах м.
Нетішин. Майданчик Хмельницької АЕС розташований у Ізяславському районі Хмельницької
області і межує зі Славутським районом на лівому березі р. Горинь. На північ від
промислового майданчика на відстані 3 км розміщується місто енергетиків – Нетішин. У
північно-східному напрямку від промислового майданчика (50 км) знаходиться один з
найбільших населених пунктів сусідньої Рівненської області – м. Рівне. За 13 км на схід від
промислового майданчика розміщується районний центр Хмельницької області – м. Славута.
Нині на станції працюють енергоблоки № 1 та № 2. Планована діяльність
передбачає розміщення енергоблоків № 3 і № 4 на території працюючої Хмельницької АЕС
(попередньо відведена локація).
Площа основного промислового майданчика АЕС (огороджена) складає 90,2 га.
Площа земельної ділянки, відведеної під основну ділянку, ОРД-110, ОРД-330, ОРД-750 і
ділянки підвідного та відвідного каналів між основною ділянкою та територією ОРД складає
147,0804 га. Ділянка розміщується в межах земель Нетішинської міської ради і Славутського
держлісгоспу. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою - серія
ЯЯ №334835 від 24.07.2008 (додаток Г).
Площа земельної ділянки, відведеної під бризкальні басейни та очисні споруди,
складає 46,8477 га. Земельна ділянка, що перебуває у постійному користуванні ДП «НАЕК
«Енергоатом», розміщується в межах земель Нетішинської міської ради. Державний акт на
право постійного користування земельною ділянкою - серія ЯЯ №334940 від 11.01.2007
(додаток Г).
Площа території, відведеної під будівельний двір, складає 56,80 га.
571816.202.001-ЗОВД

13

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

№ 201811232231

Заходи, пов'язані з відчуженням, рекультивацією та компенсацією витрат на
залучення земель, були виконані під час введення в експлуатацію енергоблока №1. При
цьому слід зазначити, що відведені раніше землі охарактеризовані як малопродуктивні для
сільськогосподарського виробництва.
Достатність земель, відведених для розміщення енергоблоків №3 і №4 та комплексу
споруд для їх обслуговування, буде визначена під час розробки робочого проекту
«Будівництво енергоблоків № 3, 4 Хмельницької АЕС».
Зона спостережень Хмельницької АЕС включає території Хмельницької та
Рівненської областей. Хмельницька область: землі Ізяславського, Славутського,
Білогорського та Шепетівського районів. Рівненська область: землі Острозького, Гощанського
та Здолбунівського районів.
Географічне положення майданчика АЕС показано на рисунку 1.1.

Рисунок 1.1 – Географічне положення майданчика Хмельницької АЕС
Ситуаційний план і генеральний план майданчика АЕС показано в додатках Д.1 і Д.2.
Район розміщення майданчика Хмельницької АЕС має добре розвинуту мережу
автомобільних і залізничних шляхів.
571816.202.001-ЗОВД
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Основна залізнична магістраль - двоколійний електрифікований залізничний шлях
Київ - Шепетівка - Здолбунів - Львів, що проходить на відстані 10 км від майданчика АЕС.
Внутрішня залізнична мережа працюючої Хмельницької АЕС сполучена із
загальнодержавною мережею в районі ст. Кривин, довжина залізничного шляху до
внутрішньої станції Сільце складає 12 км.
Мережа автомобільних шляхів з твердим покриттям в радіусі 30 км від майданчика
АЕС представлена магістральним автошляхом «Луцьк – Рівне – Острог – Славута –
Шепетівка -Хмельницький», а також автошляхами місцевого значення «Нетішин – Острог»,
«Нетішин -Ізяслав», «Острог – Ізяслав».
Водний транспорт відсутній.
На території ЗС Хмельницької АЕС знаходиться 47 об'єктів різного ступеня
заповідност (рисунок 1.2), площа яких складає понад 3000 га. Із 47 об'єктів ПЗФ сім мають
статус об'єктів загальнодержавного значення, інші 40 - місцевого. Згідно Указу Президента
України від 02.08.2013, № 420/2013 на території Хмельницької області створено
національний природний парк "Мале Полісся". Межі національного парку (площа - близько
8762,7 га) умовно прокладені долинами річок та Нетішинської водойми-охолоджувача. На
півночі - р. Горинь та водойма-охолоджувач; на сході - р. Горинь; на північному заході - р.
Вілія; на півдні - притоки р. Горинь та р. Вілія. Більша частина південної та південно-східної
ближньої зони АЕС включена до території вказаного національного парку

Рисунок 1.2 – Природно-заповідний фонд ЗС ХАЕС
571816.202.001-ЗОВД
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1.2 Цілі планованої діяльності
Ціль планованої діяльності – будівництво енергоблоків № 3, 4 Хмельницької АЕС.
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності
буде прийняття Верховною Радою Закону України. «Про розміщення, проектування та
будівництво енергоблоків № 3 і 4 Хмельницької атомної електричної станції».
1.3 Опис характеристик діяльності протягом виконання підготовчих
і будівельних робіт та провадження планованої діяльності, у том у
числі (за потреби) роботи з демонтажу, та потреби (обмеження) у
використанні земельних ділянок під час виконання підготовчих і
будівельних робіт та провадження планованої діяльності
Спорудження і введення в експлуатацію енергоблоків № 3, 4 на майданчику
Хмельницької АЕС визначаються пріоритетними завданнями в "Енергетичній стратегії
України на період до 2030 року" і будуть виконані у дві черги будівництва:
 перша черга - зведення енергоблока № 3
 друга черга - зведення енергоблока № 4.
Вибір майданчика та оформлення акту вибору майданчика були здійснені відповідно
до вимог чинних НД, на етапі зведення енергоблока № 1.
Хмельницька АЕС була спроектована як чотирьохблокова станція загальною
потужністю 4000МВт.
Такі об'єкти як водосховище-охолоджувач (ВО), підвідний та відвідний канали,
бризкальне устаткування відповідальних споживачів, спецкорпус, допоміжний корпус, корпус
газового господарства, загальностанційна компресорна, будівля переробки радіоактивних
відходів, адміністративний корпус, лабораторно-побутовий корпус та ін. спроектовані для
забезпечення функціонування чотирьох енергоблоків. Ці споруди введені в експлуатацію у
складі першого пускового комплексу з запуском енергоблока №1 у 1987 році.
Сьогодні експлуатуються два енергоблоки загальною потужністю 2000 МВт (другий
енергоблок був добудований і введений в експлуатацію наприкінці 2004 року).
Хмельницька АЕС була зведена за поточним методом, тому одночасно із
будівництвом першого пускового комплексу було також виконано певний об'єм робіт на
третьому і четвертому енергоблоках.
Майданчик для зведення енергоблоків № 3, 4 розміщується в межах спеціально
відведеної для цієї мети території промислового майданчика Хмельницької АЕС.
Територія промислового майданчика Хмельницької АЕС раніше була відведена для
розміщення в її межах чотирьох енергоблоків потужністю 1000 МВт кожен.
До початку будівельних робіт на майданчику АЕС був зафіксований такий екзогенний
геологічний процес (ЕГП):
 заболочуваність території;
 площинна ерозія (площинне змивання);
 вивітрювання аргіліт-алевролітових порід у відкритих котлованах.
Під час зведення Хмельницької АЕС було вжито таких заходів для покращення умов:
 майданчик осушено, заболоченість ліквідовано, болотні відкладення видалені та
замінені піском;
 на ділянці зведення основних споруд (головних корпусів енергоблоків № 3, 4)
перевідкладену крейду було вилучено і замінено на пісок - це створило відповідні умови для
інфільтрації атмосферних опадів, що запобігає заболочуванню.
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Таким чином, подальший розвиток ЕГП на промисловому майданчику не
прогнозується.
Сучасна мережа під’їзних шляхів забезпечує зв'язок промисловому майданчику
Передбачається зведення енергоблоків № 3, 4 з використанням об'єктів та споруд,
будівництво яких є незавершеним. Територія спланована, частину будівельно-монтажних
робіт в рамках зведення енергоблоків № 3, 4 вже виконано.
На будівельному майданчику до введення мораторію на зведення АЕС були
частково виконані наступні об'єкти (будівельний етап):
1) головний корпус енергоблока № 3:
 РО - зведений частково: оббудовування реактора - на позначці 37,600,
залізобетонна захисна оболонка - на позначці 55,800;
 турбінне відділення зведено повністю;
 ДО зведено повністю;
 ЕТУ енергоблока № 3 зведено повністю;
2) споруди технічного водопостачання енергоблока № 3:
 БНС-3 - будівля зведена повністю;
 КЗ-3 -зведені лише фундаменти;
 трубопроводи пристанційного вузла - виконані повністю окрім ділянок введення
в БНС;
 КФ-3 – зведено лише дно (без зворотного засипання)
 скидний канал (СК-3) - споруда зведена повністю з ввідними елементами
трубопроводів пристанційного вузла;
3) ОУТ енергоблока № 3 – зведення споруди завершено ~ на 70 %;
4) гнучкі зв'язки енергоблока № 3 – окремо розміщені опори виконані ~ на 40 %;
5) КК енергоблока № 3 зведені ~ на 90 %;
6) ЕТТ і ПМ енергоблока № 3, представлені окремо розміщеними опорами та
пролітні будівлі, зведені ~ на 40 %;
7) головний корпус енергоблока № 4:
 РО - зведений частково: оббудовування реактора і залізобетонна оболонка - на
позначці 20,400;
 турбінне відділення зведено до позначки 13,600 (~25 %) – фундамент
турбоагрегата;
 ДВ зведено ~ на 25 %;
 ЕТУ енергоблока № 4 зведено повністю;
8) споруди технічного водопостачання енергоблока № 4:
 БНС-4 - будівля зведена повністю;
 трубопроводи пристанційного вузла - виконані повністю окрім ділянок введення
в БНС;
 СК-4 – споруда зведена повністю з елементами введення трудопроводів
пристанційного вузла;
9) ОУТ-4 енергоблока № 4 – споруда зведена ~ на 70 %;
10) ГС енергоблока № 4 – окремо розміщені опори - виконані ~ на 30 %;
11) КК енергоблока №4 зведені ~ на 85 %;
12) ЕТТ і ПМ енергоблока № 4, представлені окремо розміщеними опорами та
пролітними будівлями, зведені ~ на 25 %;
13) РДЕС-4 – будівля зведена ~ на 85 % (стіни - до позначки 9,600);
14) РДЕС-5 – будівля зведена ~ на 40 % (стіни - до позначки 4,800);
15) дренажна насосна станція № 3 – зведена повністю;
571816.202.001-ЗОВД
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16) внутрішні автомобільні шляхи, залізничні колії, інженерні комунікації - виконані
частково.
Рівень готовності енергоблоків на момент припинення будівельних робіт:
 енергоблок № 3 - 28 %;
 енергоблок № 4 - 10 %.
У 2006-2009 роках був проведений комплекс робіт з обстеження і оцінки технічного
стану існуючих будівельних конструкцій і споруд енергоблоків №3,4. Результати цих робіт і
виводи показали можливість забезпечення надійності роботи існуючих будівельних
конструкцій впродовж подальшого проектного терміну експлуатації енергоблоків з
урахуванням виконання усього об'єму ремонтно-відновних робіт, визначених за
результатами обстеження і оцінки технічного стану.
ДП «Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (далі НДІБК) виконав
експертизу звітних документів щодо обстеження та оцінки технічного стану, включаючи
«Програму по обстеженню та оцінці технічного стану будівельних конструкцій будівель та
споруд енергоблоків №3, №4 Хмельницької АЕС» та зробив додаткові візуальні та
інструментальні обстеження будівельних конструкцій енергоблоків №3 и №4. У своєму
висновку ДП «НДІБК» підтвердив можливість забезпечення їх надійної експлуатації під час
проведення низки ремонтно-відновлювальних робіт, включаючи підсилення конструкцій.
Матеріали з обстежень будівельних конструкцій у 2012 році пройшли комплексну
державну експертизу, як вихідні дані для проектування у складі матеріалів Технікоекономічного обґрунтування будівництва енергоблоків №3 та №4 ХАЕС та отримано
позитивні висновки.
Протягом 2008-2012 рр. виконаний значний об’єм ремонтно-відновлювальних робіт,
ведеться періодичний контроль стану будівельних конструкцій та споруд енергоблоків №3, 4
Хмельницької АЕС.
Результати актуалізації стану будівельних конструкцій будуть використані під час
виконання стадії «Проект» та буде визначено, які елементи будуть демонтовані і замінені, а
елементи, що не відповідатимуть критеріям ЯРБ енергоблоків №3,4, не будуть використані.
В 2017 році отриманиий експертний звіт щодо розгляду проектної документації за
техніко-економічним обгрунтувнням «Будівництво енергоблоків № 3, 4 Хмельницької АЕС»
(м.Нетішин, вул. Енаргетиків), виданий Міністерством регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» від
29.05.2017р. № 00-2193-16/ПБ (додаток Ж). За результатами розгляду проектна
документація розроблена відповідно до вихідних даних на проектування з дотриманням
вимог до міцності, надійності та довговічності об’єкта будівництва, його експлуатаційної
безпеки та інженерного забезпечення, санітарного та епідеміологічного благополуччя
населення, екології, ядерної та радіайійної безпеки, енергозбереження.
За період будівництва енергоблоків № 1, 2, 3, 4 було створено розвинуту
будівельно-монтажну базу, яка була запланована для використання з метою завершення
зведення енергоблоків № 3, 4.
Структура сучасної будівельно-монтажної бази є майже ідентичною до структури
бази на момент зведення енергоблоків № 1, 2.
Генеральний план і транспортне господарство Хмельницької АЕС були сформовані
під час зведення енергоблоків № 1, 2.
Подача конструкцій та обладнання з будівельного майданчика передбачається з
використанням автотранспорту та залізничних колій.
Тимчасові споруди, необхідні для завершення зведення енергоблоків № 3, 4,
заплановано розмістити частково на території сучасних господарчих приміщень будівельного
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двору, частково - на промисловому майданчику, більшу частину - на тимчасово звільнених
від забудови локаціях.
Безпосередньо на території промислового майданчика біля будівельних об'єктів
повинні бути розміщені монтажні містечка побутових приміщень субпідрядних монтажних
організацій.
Транспортні комунікації (залізничні колії та автошляхи) з моменту введення в
експлуатацію енергоблоків № 1, 2 використовуються з малою інтенсивністю, тому частину
залізничних колій ліквідовано. Основна частина залізничних колій підтримується в
експлуатаційному стані шляхом поточного ремонту у зв'язку зі зниженням навантаження.
Подібною є ситуація з автошляхами.
Для забезпечення функціонування технологічних під'їздів на промисловому
майданчику на додачу до наявних передбачені і тимчасові залізничні шляхи і тимчасові
автошляхи з покриттям зі збірних залізобетонних дорожніх плит.
Враховуючи, що під час проектування Хмельницької АЕС на відведеному
майданчику було передбачено зведення і експлуатацію чотирьох енергоблоків, всі
інженерно-технічні та гідрологічні комунікації були розраховані та збудовані з врахуванням
цих показників.
1.4 Опис основних харак теристик планованої діяльності (зокрема
виробничих процесів), наприклад, виду і кількості матеріалів та
природних ресурсів (води, земель, ґрун тів, біорізноманіття), які
планується використовувати
1.4.1
Характеристики
майданчика АЕС

територій,

що

використовуються

для

Проммайданчик АЕС і позамайданчикові об'єкти розташовані в Cлавутському районі
Хмельницької області України.
У 30-кілометровій зоні майданчика ХАЕС знаходяться р. Горинь, протяжністю 157 км,
і її притоки сумарною довжиною 450 км. Основні з них - р. Вілія, верхів'я р. Устя та р. Гнилий
Ріг. У 30-кілометровій зоні спостереження ХАЕС знаходиться багато водосховищ, ставків,
каналів. Ці штучні водойми створені в умовах нерівномірного стоку з метою його
регулювання та забезпечення водою потреб народного господарства і населення.
Всього в 30-кілометровій зоні ХАЕС налічується 216 ставків, 3 водосховища
(Мислятинське, Ізяславське і водойма-охолоджувач ХАЕС) і 1290 каналів. Джерелами
технічного водопостачання АЕС є річки Горинь та Гнилий Ріг. Безпосередньо до
проммайданчику примикає штучне водосховище-охолоджувач, що використовується для
охолодження основного технологічного устаткування АЕС.
Грунтові води мають повсюдне поширення на даній території. Створення водоймиохолоджувача ХАЕС, прокладка відвідного і підвідного каналів, закладка дренажів привели
до трансформації гідрогеологічних умов. Створення дренажної мережі дозволяє
підтримувати, в цілому, рівень на заданих при проектуванні відмітках.
Відчуження земель під будівництво ХАЕС було виконано згідно з технічним проектом
з урахуванням будівництва 4-х енергоблоків. До моменту введення в експлуатацію
енергоблоку №1 були повністю закінчені заходи, пов'язані з відчуженням, рекультивацією та
компенсацією витрат за заняття земель.
До складу території, зайнятої АЕС, входять наступні об'єкти:
 проммайданчик;
 майданчик очисних споруд;
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 майданчик біологічних ставків;
 майданчик бризкальних басейнів;
 майданчик відкритого розподільчого пристрою;
 буддвір;
 наливне водосховище;
 підвідний і відвідний канали;
 майданчик тепловозо-вагонного депо;
 шламонакопичувач.
З північно-східної сторони проммайданчика розташовані очисні споруди, біологічні
ставки, бризкальні басейни. З південно-західного боку розміщені буддвір, водосховищеохолоджувач. Підвідний і відвідний канали розміщуються з південно-західного боку
проммайданчика, за ними розміщені майданчики ВРП-330 і ВРП-750. З південно-східного
боку проммайданчика розташовані тепловозо-вагонне депо і шламонакопичувач, на відстані
300 м - залізнична станція АЕС. Проммайданчик АЕС пов'язана з позамайданчикових
об'єктами мережею автомобільних доріг з твердим покриттям.
Основні показники по генплану (на забудовуваний ділянку проммайданчика):
 площа ділянки ......................................................................14,8 га;
 площа забудови ...................................................................4,5 га;
 щільність забудови ..............................................................31 %;
 площа автодоріг...................................................................2,2 га.
1.4.2 Характеристики основного технологічного
енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

обладнання

Заплановано розміщення на енергоблоках №3,4 ХАЕС двоконтурної ядерної
парогенеруючої установки, яка за типом дії класифікується як енергетична установка, що
працює на теплових нейтронах, а в якості теплоносія та уповільнювача використовується
легка вода під тиском.
Перший контур включає - реакторну установку ВВЕР-1000 Ŝkoda JS a.s., що входить
до складу енергоблоків № 3, 4 ХАЕС, призначених для виробництва електроенергії в
базовому режимі.
Призначення реакторної установки - вироблення сухої насиченої пари для
турбогенераторної установки, де теплова енергія пари перетворюється в електричну
енергію.
Водо-водяний енергетичний реактор ВВЕР-1000 є реактором корпусного типу на
теплових нейтронах з водою під тиском.
Основним обладнанням другого контуру АЕС є турбіна парова по типу К-1000-60 /
1500-2М виробництва ВАТ «Турбоатом».
Турбіна - конденсаційна чотирициліндрова (ЦВД + 3ЦНД) без регульованих відборів
пари, з сепарацією і з одноразовим двоступінчастим паровим проміжним перегрівом
(відбірним і свіжим паром), номінальною потужністю 1000 МВт, з частотою обертання
1500 об/хв призначена для безпосереднього приводу генератора типу ТВВ- 1000-4УЗ
виробництва ВАТ «Електросила» потужністю 1000 МВт, напругою на клемах 24000 В, що
монтується на загальному фундаменті з турбіною.
В таблиці 1.1 приведені основні технічні характеристики основного обладнання для
енергоблоків № 3 і 4 Хмельницької АЕС. Остаточне рішення щодо вибору обладнання буде
виконано на стадії «проект».
Таблиця 1.1 – Основні технічні характеристики обладнання енергоблоків
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ХАЕС № 3, 4
ВВЭР-1000 Ŝkoda JS a.s.

Теплова потужність реакторної установки, МВт

3 012*

Теплова потужність реактора, МВт

3 000

Витрата теплоносія через реактор, м³/год

86000

Тиск на виходіз активної зони, МПа

15,7

Температура теплоносія на вході/виході, °C

288/320

Кількість ТВЗ в активній зоні

163

Кількість ТВЗ з ОР СУЗ

61

Максимальне вигоряння, МВт·добу/кг U

60

Тип головного центробіжного насосу

195М

Подача головного центробіжного насосу, кг/с

4 472

Номінальний напір головного центробіжного насосу

93 ± 3,5 m

Тип парогенератора

ПГВ-1000М

Температура живильної води/пари, °C

219,9/278,5

Тиск пари, МПа

6,27

Генерація пари, кг/с

408,3

Парова турбіна

К-1000-60/1500-2М

Масова витрата свіжої пари, включаючи масову витрату пари, що
витрачається на проміжний перегрів, т/год
Частота обертання, об/хв
Генератор змінного току

5940,2
1 500
ТВВ-1000-4УЗ

Потужність на шинах генератора

1047,22**

Номінальна частота, Гц

50
Попередньо напружена
залізобетонна конструкція
1,2

Захисна оболонка
Товщина стін, м
Товщина куполу, м

1,1

Товщина фундаментної плити, м

2,4

Внутрішній діаметр, м

45,0

Товщина облицювання, мм

8

*
з врахуванням підвищення потужності енергоблоку до 104 % теплова потужність реакторної установки
складе 3132 МВт;
з врахуванням підвищення потужності енергоблоку до 104 % потужність на шинах генератора складе
**
1094 МВт

На рисунку 1.3 зображена принципова схема реакторної установки для енергоблоків
№ 3, 4 ХАЕС.
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Технологічна схема другого контуру приведена на рисунку 1.4.
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Рисунок 1.3 – Технологічна теплова схема першого контуруенергоблоків № 3, 4 ХАЕС
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Рисунок 1.4 – Технологічна теплова схема другого контуру енергоблоків № 3, 4 ХАЕС
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Ресурси, що задіяні в плановій діяльності

Генерування теплової енергії відбувається в активній зоні легководяного реактора
під тиском, що працює на теплових нейтронах, яка складається з тепловиділяючих збірок, що
містять низькозбагачений двоокис урану і вигоряючий поглинач.
Для управління процесом енерговиділення в активній зоні використовується система
поглинаючих стрижнів системи управління і захисту (ПС СУЗ), що забезпечує регулювання
потужності ядерного реактора в залежності від інших параметрів парогенеруючої установки.
Активна зона реактора складається з 163 тепловиділяючих збірок (ТВЗ), частина з
яких містить органи регулювання (ОР). Всі ТВЗ активної зони мають шестигранний перетин.
Паливні таблетки сформовані з низькозбагаченого двоокису урану.
Тривалість експлуатації ТВЗ в активній зоні вимірюється в кількості паливних
завантажень. Паливна завантаження - сукупність ТВЗ і ПС СУЗ, що знаходяться в активній
зоні працюючого реактора після його першого завантаження і кожного наступного
перевантаження, яке полягає в заміні частини ТВЗ і ПС СУЗ, що виробили свій ресурс, на
свіжі, а також в перестановці окремих ТВЗ, які не виробили свого ресурсу, з однієї частини
активної зони в іншу або в їх тимчасовому вивантаженні в басейн витримки.
ТВЗ призначена для керованого генерування і передачі теплової енергії з поверхні
твелів і твегів теплоносія в активній зоні реактора, протягом всього проектного терміну її
служби без перевищення допустимих меж ушкоджень твелів і твегів. Твели і твеги,
встановлені в каркасі паливної збірки, утворюють пучок тепловиділяючих елементів і
призначені для підігріву теплоносія, що проходить через нього. Пучок тепловиділяючих
елементів набраний з твел і твег циліндричного типу, з розстановкою по кутам правильної
трикутної сітки. Пучок твел/твег в ТВЗ складається з 312 паливних стрижнів, шість з яких є
стрижнями з поглиначем, щовигорає (твеги).
Рішення по паливній системі реакторної установки передбачають можливість
реалізації 12-и місячних і 18-и місячних паливних циклів.
Кількість ТВЗ, що вивантажуються при перевантаженні для 12 місячного паливного
циклу становить 42 шт., для 18 місячного паливного циклу - 66 шт.
Номінальний час перебування ТВЗ в активній зоні (кампанія) для 12 місячного
паливного циклу становить чотири паливних завантаження (чотири роки), для 18 місячного
паливного циклу - 3×1,5.
ПС СУЗ замінюються одноразово один раз в 10 років.
Склад комплексу для комплектації активної зони визначає Споживач відповідно до
переліку його складових частин, наведених в каталожних описах і технічних умовах по яким
закуповується паливо.
В активній зоні реактора енергоблоків №3,4 передбачається використання ТВЗ-WR
виробництва компанії «Westinghouse», починаючи з першого завантаження, а також інших
видів палива яке сконструйовано для використання в активній зоні реактора ВВЕР -1000
(наприклад ТВЗА, ТВЗ-2, ТВЗ-альфа). Конкретний тип ТВЗ і тривалість паливного циклу
підлягають додатковому уточненню.
В якості основного ядерного палива для енергоблоків № 3 і № 4 ХАЕС
передбачається використовувати паливо виробництва компанії «Westinghouse» - ТВЗ-WR по
WEC-UNFQP-005-01 (Т) [27]. Паливна збірка ТВЗ-WR складається з каркаса і пучка паливних
стрижнів, які утворюють шестигранний профіль з розміром «під ключ» 234 мм. Конструкція
каркаса збірки ТВЗ-WR включає в себе 16 дистанціонуючих решіток, 18 напрямних каналів,
одну центральну трубу, головку і хвостовик. Силовий каркас сприймає навантаження від
внутрішніх сил, що викликаються тертям твел в комірках дистанціонуючих решіток при
терморадіаційному зростанні, і згинальних моментів напрямних каналів, що виникають під
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впливом зусиль від притискних пружин. Твел і твег в збірці ТВЗ-WR по всій довжині
утримуються в комірках дистанціонуючих решіток в поперечному і аксіальному напрямку
протягом усього терміну експлуатації.
Пучок тепловиділяючих елементів набраний з твел і твег циліндричного типу
діаметром 9,14 мм, з розстановкою по кутах правильної трикутної сітки з кроком між
центрами 12,75 мм. Пучок твел / твег в ТВЗ-WR складається з 312 паливних стрижнів, шість
з яких є стрижнями з вигорає поглиначем (твеги), що містять звичайні паливні таблетки і
паливні таблетки з Gd2O3.Загальна довжина паливного стовпа твела / твега - 3530 мм.
Габаритні і приєднувальні розміри ТВЗ-WR обрані з умови їх розміщення в активній
зоні реактора ВВЕР-1000 (таблиця 1.2).
В якості альтернативного ядерного палива розглядається ТВЗА корпорації «ТВЕЛ».
ТВЗА є ТВЗ безчохлового типу шестигранною конфігурації з куточками жорсткості.
Кутові ребра жорсткості запобігають деформацію збірки. Частина ТВЗ профільовані по
периферії твел зниженого збагачення, а також містять шість або дев'ять твег - паливних
елементів з оксидом гадолінію (Gd2O3), з концентрацією оксиду гадолінію 5,0 % вагових. Твег
є модифікацією твела, конструктивно виконаний як твел і заповнений таблетками з діоксиду
урану з добавкою оксиду гадолінію Gd2O3. При компонуванні активної зони використовуються
ТВЗА з позначенням 0401.21.00.000; -01; -02; -03; 08, що відрізняються один від одного
вмістом умовної масової частки урану в твел і твег.
На АЕС України експлуатуються два типиТВЗА з діаметром центрального отвору 1.4
мм і 1.5 мм по У 0401.21.00.000 ДКО [8].
Таблиця
1.2
–
Основні
паливних збірок ТВЗ-WR, ТВЗА

технічні

та

експлуатаційні

Найменування параметру/або характеристики

характеристики

Значення
ТВЗА

ТВЗ-WR

234

234

1

Розмір ТВЗ «під ключ», мм

2

Кількість твел, шт.

303/306/312

306

3

Кількість твег, шт.

9/6/0

6

4

Висота ТВЗ, мм

4570

4583

5

Висота твел, мм

3837; 3842

3898,13

6

Висота стовпа свіжого палива в холодному
стані, мм

3530

7

Паливо, в твел

UO2

3530
(центральна зона - 3225,2
і 2 бланкети по 152,4
UO2

8

Паливо, в твег

UO2+Gd2O3

UO2+Gd2O3

9

Газ наповнювач

гелій

гелій

10

Маса паливної збірки, кг

710-714

755/760

11

Маса палива (UO2) в ТВЗ, кг

550,4±5

12

Масова частка суміші ізотопів урану в твел, %

491,4±4,5
494,5±4,5
87,9

13

Масова частка 235U в суміші ізотопів урана в
твел (збагачення палива), %
Масова частка оксиду гадолінію в твег, %

1,3- 4,4

2,0 – 4,2 (центральна зона),
0,71 (бланкет)
5

14
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Значення
ТВЗА

ТВЗ-WR

2,4-3,6

2,0 – 3,6

10,4-10,7

10,96

Максимально допустима середня глибина
вигоряння палива /твела/твега, МВт·добу/кг U
Середня глибина вигоряння палива, що
вивантажується, МВт×сут/кг U
Тиск газу-заповнювача твел, при
температурі 20 °C, МПа
Крок розміщення твел в ТВЗ, мм

55/59,1/

62

51

57

2

1,896

12,75

12,75

9,1/7,73

9,144/8,001

22

Діаметр оболонки твел (зовнішній /внутрішній),
мм
Діаметр паливної таблетки, мм

7,57

7,844

23

Висота паливної таблетки, мм

11,0

9,4

24

1,5; 1,4

_

25

Діаметр центрального отвору в паливній
таблетці, мм
Кількість направляючих каналів в збірці, шт.

18

18

26

Кількість центральних труб в збірці, шт.

1

1

27

Кількість дистанціонуючих решіток, шт.

15

16

28

12,6/10,9

12,6/11,0

30

Діаметр направляючого канала,
зовнішній /внутрішній, мм
Діаметр центральної труби
зовнішній /внутрішній, мм
Матеріал оболонкитвел/твег

13,0/11,0
Сплав Э110

12,6/11,0
Сплав ZIRLOTM

31

Конструкційні матеріали:
Ст. 08Х18Н10Т

Ст. CF3, 304, 304L

15
16
17
18
19
20
21

29

Масова частка 235U в суміші ізотопів урана в
твег (збагачення палива), %
Густина палива (UO2), г/см3

–

деталі головки і хвостовика

–

направляючі канали

Сплав Э635

Сплав ZIRLOTM

–

центральна труба

Сплав Э635

Сплав ZIRLOTM

–

дистанціонуючі решітки

Сплав Э110

–

куточки каркаса

Сплав Э635

13 шт. - Zr-1 %Nb
3 шт. – сплав 718
–

–

притискні пружини

ЭК 173-ИД,
ХН77ТЮР

Допустима температура оболонки твел, °C:

Сплав 718

–

при зберіганні

350

при вигорянні ≤45
ГВт*добу/тU
400

–

при короткочасних перехідних режимах
(до 8 ч.)

450

570
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Механічна частина СУЗ складається з 61 ОР СУЗ. Кожен ОР СУЗ складається з 18
поглинаючих елементів (ПЕЛ), що переміщуються всередині ТВЗ в направляючих каналах.
ПС СУЗ входять в направляючі канали частини ТВЗ в залежності від їх розташування в
активній зоні реактора. Вони призначені для швидкого припинення ядерної реакції в активній
зоні реактора, управління процесами пуску, підтримання його потужності на заданому рівні, її
зміни з одного рівня на інший, вирівнювання поля енерговиділення по висоті активної зони,
попередження та придушення ксенонових коливань.
ПЕЛ складається з оболонки з зовнішнім діаметром 8,2 мм і товщиною стінки 0,5 мм,
заповненої поглинаючим матеріалом і загерметизованій кінцевими деталями за допомогою
зварювання. В якості поглинаючого матеріалу використовуються карбід бору (B4C) і титанат
диспрозію (Dy2O3TiO2). Матеріал оболонки - сплав 42ХНМ. Можливе використання в якості
оболонки труби зовнішнім діаметром 8,2 мм і товщиною стінки 0,6 мм зі сталі 08Х18Н10Т.
ПС СУЗ можуть поставлятися в складі ТВЗ або окремо в транспортно-пакувальних
комплектах.
1.4.4

Поводження з паливом на АЕС

Свіже паливо, призначене для завантаження в реактор, спочатку надходить в
сховище свіжого палива. Сховище свіжого палива проектувалося загальним для чотирьох
енергоблоків Хмельницької АЕС. В даний час сховище використовується для зберігання
свіжого палива енергоблоків № 1, 2. Сховище розміщується в осях 2-3 блоку майстерень
спецкорпусу, який проектувався загальним для чотирьох енергоблоків.
Максимальна місткість сховища при зберіганні ТВЗ в закритих кришками чохлах
становить 356 шт.
Транспортування свіжого палива ТВЗА здійснюється за існуючою в даний час
схемою для енергоблоків № 1, 2 в транспортних пакувальних комплектах КУ.0401.01.00.000,
тип ТК С5 ємністю по дві збірки.
Транспортування свіжих ТВЗ виробництва компанії «Вестінгауз» здійснюється в
транспортних контейнерах МСС-5 (Modified Core Component) ємністю по дві збірки. Ці
контейнери призначені для транспортування двох низькозбагачених (до 5 % вагу. 235U) ТВЗ
легководних реакторів.
Транспортування контейнерів зі свіжим ядерним паливом проводиться залізничним
транспортом. В даний час в Україні існує також практика транспортування свіжого палива між
АЕС автомобільним транспортом.
Відпрацьоване ядерне паливо, при досягненні проектного вигоряння поміщається в
приреакторний басейн витримки відпрацьованого ядерного палива, розташований в
герметичному об’ємі реакторного відділення, строком мінімум на три роки. Після відповідної
витримки, що супроводжується значним зниженням залишкових енерговиділень в паливі,
паливо відправляється, або на зберігання в централізоване сховище ядерного палива, яке
має бути споруджене в зоні відчуження ЧАЕС, або на переробку в країну-постачальник
палива. Транспортування контейнерів з відпрацьованим ядерним паливом, також
проводиться залізничним транспортом.
Розріз реакторного відділення наведено на рисунку 1.5.
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Рисунок 1.5 – Розріз реакторного відділення
1.4.5

Потреба в ресурсах при експлуатації

1.4.5.1

Забезпечення технічною водою

Для охолодження основного і допоміжного обладнання АЕС в складі чотирьох
енергоблоків використовується наливне водосховище-охолоджувач, створене шляхом
571816.202.001-ЗОВД
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спорудження водоутримуючої греблі в долині річки Гнилий Ріг. Водосховище запроектовано і
побудовано як технологічну водойму АЕС, розраховане виходячи з допустимої температури
охолодження води (не більше 33 °С) для відводу теплоти від устаткування АЕС потужністю
4000 МВт (чотири енергоблоки) з урахуванням графіків ремонту. Заповнення виробничих і
природних втрат води при випаровуванні з дзеркала водосховища здійснюється ззовні. В
даний час в роботі перебувають два енергоблоки. При введенні в експлуатацію енергоблоків
№ 3 та № 4 теплове навантаження на водосховище значно зросте, порівняно з існуючим
станом значно зростуть виробничі втрати.
У роботі, виконаної в 2007 році ВАТ «Укрводопроект», проведена оцінка ресурсів
підземних вод, оцінка величин прибуткової і видаткової частин водогосподарського балансу
на сучасному рівні розвитку господарства і на розрахункових, перспективних рівнях, а також
складання водогосподарських балансів. На підставі результатів водогосподарського балансу
зроблено висновок про наявність необхідних обсягів водних ресурсів для задоволення
потреби у воді водогосподарського комплексу ХАЕС та інших галузей господарства в регіоні.
Крім того, дана оцінка впливу будівництва додаткових енергоблоків АЕС на водоспоживачів,
розташованих нижче за течією річки Горинь.
Згідно звіту «Обстеження та оцінка технічного стану водосховища-охолоджувача для
підготовки будівництва енергоблоку № 3, 4 ВП «Хмельницька АЕС». Водогосподарські
баланси р. Горинь». ВАТ «Укрводпроект», Київ 2007 [14], для Хмельницької АЕС будівництво
додаткових енергоблоків АЕС на водоспоживачів, розташованих нижче за течією річки
Горинь не впливає.
Водогосподарські баланси складені для умов маловодних років 75 %, 95 % і 97 % -ої
забезпеченості на сучасному рівні розвитку господарства (2006 г.) і на розрахункових,
перспективних рівнях (2015 і 2020 рр.), Пов'язаних з орієнтовними термінами введення
енергоблоків № 3 і 4. Сток розрахункових забезпеченостей в балансових створах отриманий
за аналогією з даними гідрологічних постів. Сток річки в створі ХАЕС в роки різної
забезпеченості становить:
P75 % ......................................................................................13,1 м³/с;



P95 % ......................................................................................9,69 м³/с;



P97 % ......................................................................................8,95 м³/с.

Сумарні прогнозні ресурси підземних вод на вивченій частині басейну р. Горинь
оцінені в кількості 907,7 млн.м3/рік, в тому числі 134,6 млн.м3/ рік затверджені Державними
комісіями запасів СРСР і України.
В результаті розрахунків водогосподарського балансу в зоні впливу ХАЕС виявлений
дефіцит водних ресурсів в створах 3 і 4.
Покрити дефіцит водних ресурсів в створах 3 і 4 в усі маловодні роки розрахункових
забезпеченостей при роботі двох і трьох енергоблоків можливо за рахунок спрацювання
водосховища АЕС з наступним його поповненням стоком р. Гнилий Ріг і р. Горинь в березніквітні.
При роботі чотирьох енергоблоків в роки 97 % -ної забезпеченості стоку для
заповнення виготовленого обсягу водосховища недостатньо в розмірі 7,1 млн. × м³. При
цьому повинна виконуватися умова Державного агентства водних ресурсів України про
залишення в річці нижче водозабору АЕС санітарно-екологічного витрати в розмірі 6,0 м³/с.
Технічне водопостачання енергоблоків № 1-4 в цей період можливе тільки за
рахунок використання корисного об'єму водосховища (80 млн.× м³), що і враховано в
розрахунках ВХБ і відповідає ДБН В.2.5-74:2013 [14] та РД 210.006-90 [15].
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Забезпечення питною водою

Водопостачання міста Нетішин і ХАЕС здійснюється централізованим господарськопитним водопроводом, що забезпечує також і протипожежні потреби на території міста.
Джерелом господарсько-питного водопроводу є загальний для міста Нетішин і
проммайданчика ХАЕС артезіанський водозабір лінійного типу, в складі якого 16 свердловин
(13 робочих, 3 резервних). В даний час виконано розширення артезіанського водозабору до
20 свердловин (чотири свердловини резервні).
На Нетішинськму водозаборі господарсько-питного водопостачання в даний час
експлуатується 16 свердловин (рисунок 1.6).

Рисунок 1.6 – Нетішинський водозабір господарсько-питного водопостачання.
Схема розташування експлуатаційних свердловин
Подальше відновлення непрацюючих свердловин або буріння на їх місці нових дасть
можливість збільшити продуктивність водозабору до розрахункової, визначеної інститутом
«Діпромісто». При цьому проектна продуктивність водозабору збільшена від 14025 до
18400 м3/добу.
За даними інституту «Діпромісто», відповідно до прогнозованої чисельністю
населення і рівнем промислового виробництва, потреба міста в воді питної якості складає:
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 на першу чергу розвитку (на 2010 р) 16,6 тис. м³/добу;
 на розрахунковий термін розвитку (на 2020-2025 рр.) 18,4 тис. м³/добу.
Витрата господарсько-питного водопостачання безпосередньо для чотирьох
енергоблоків ХАЕС складатиме 983,0 м3/добу, 466,5 м3 /год.
При розрахунку витрат господарсько-питного водопостачання враховуються кількість
споживачів, коефіцієнти добової та годинної нерівномірності відповідно з ДБН В.2.5-64:2012
[17] та ДБН В.2.5-74:2013 [1514]. Також на розрахунок впливає норми водоспоживання, які
залежать від типу споживачів (додаток А, табл. А.2 ДБН В.2.5-64:2012) [17].
Комерційний облік господарсько-питного водопостачання проводиться на станції
знезалізнення, розташованої поза межами майданчика, що подає воду в місто Нетішин та
окремими водоводами на майданчик енергоблоків № 1- 4 ХАЕС.
У проектах на будівництво та спорудах енергоблоків № 3, 4 на кожному вводі в
будинок, де передбачається питної водопостачання, встановлюються витратоміри типу СТВ.
На території розташування свердловин водоносний горизонт залягає на глибині
150 м. Потужність водоносного горизонту близько 35 м.
Навколо свердловин передбачаються три пояси санітарної охорони:
 I пояс - зона «суворого» режиму;
 II і III пояса - зони обмежень.
Ступінь участі поверхневих вод у формуванні експлуатаційних запасів водоносного
горизонту водозабору, що розширяєтьсястановить менше 20 %. Відповідно, в результаті
природного фільтрації поверхневі води р. Горинь не впливають на якість підземних вод.
Експлуатаційні запаси в кількості 18400 м³/добу є забезпеченими. Введення в дію
резервних свердловин лише зменшить навантаження в центрі водозабору, відповідно, змін у
навколишньому гідрологічної середовищі при збільшенні водозабору не відбудеться.
1.4.5.3

Забезпечення знесоленою водою

Для заповнення першого і другого контурів енергоблоків № 3, 4 знесоленою водою, а
також для відновлення втрат в процесі експлуатації енергоблоків на АЕС разом з
енергоблоком № 1 введена в експлуатацію система хімводоочищення, в складі якої
працюють попереднє очищення і знесолююча установка. За проектом система
хімводоочищення повинна забезпечити знесоленою водою всі чотири енергоблоки.
У спецкорпусі є баки власних потреб місткістю 200 м3, які забезпечують власні
потреби в знесоленій воді, установки спеціального водоочищення, установка приготування
дезактивуючих розчинів, реагентні господарства спецкорпусу і реакторних відділень усіх
чотирьох енергоблоків. Для нормальної роботи всіх чотирьох енергоблоків з енергоблоками
№ 3, 4 додатково будуть встановлені два баки запасу конденсату місткістю по 1000 м3.
1.4.5.4

Забезпечення енергетичними ресурсами для експлуатації АЕС

Для забезпечення експлуатації АЕС необхідно забезпечити подачу необхідних
речовин з наступних допоміжних споруд:
 об'єднаний газовий корпус. У будівлі розміщуються електролізна установка,
загальностанційна компресорна, компресорна для випробування оболонки реакторного
відділення та інші пристрої;
 склади балонів кисню і інертних газів;
 відкритий майданчик ресиверів;
 склад привізного пропан-бутану, ацетилену;
 склад паливно-мастильних матеріалів;
 масло-мазуто-дизель
господарство.
У
даній
будівлі
розміщуються
мазутонасосна, маслоапаратна, насосна дизельного палива. На відкритому майданчику в
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районі будівлі розміщуються відкритий склад мазуту, відкритий склад масла турбінного,
ізоляційного, вогнестійкого та циркуляційного, відкритий склад дизельного палива. Для зливу
мазуту, дизельного палива, масла із залізничних цистерн передбачається приймальнозливний пристрій.
На ХАЕС передбачається розширення складу дизельного палива резервуаром
місткістю 1000 м3.
Існуюча азотно-киснева установка розташована в будівлі азотно-кисневої станції.
Продуктивність установок з виробництва газів і обсяги зберігання масла достатні для
нормальної роботи всіх чотирьох енергоблоків. Розширення цих споруд не потрібно.
Основними реагентами, необхідними для нормальної експлуатації енергоблоків, а
саме, для попереднього очищення, регенерації фільтрів знесолювальної установки
хімводоочищення, регенерації фільтрів блокових знесолювальних установок, фільтрів і
випарних апаратів спецводоочисток, для підтримки водно-хімічних режимів першого та
другого контурів енергоблоків, для дезактивації і т . д. в проекті є:
 борна кислота;
 аміак;
 гідразин-гідрат;
 вапно;
 їдке калі;
 їдкий натр;
 азотна кислота;
 сірчана кислота;
 калій азотнокислий;
 калій марганцево-кислий;
 кислота щавлева.
У системі хімводоочищення є склад реагентів, розрахований на зберігання реагентів,
необхідних для експлуатації чотирьох енергоблоків.
Приготування реагентів для потреб хімводоочищення і блокових знесолювальних
установок проводиться в реагентному господарстві системи хімводоочищення.
Реагенти для підтримки водно-хімічного режиму другого контуру готуються на
кожному енергоблоці в турбінних відділеннях.
Реагенти потрібної концентрації для підтримки водно-хімічного режиму першого
контуру, для регенерації фільтрів водоочищення, для приготування дезактивуючих розчинів,
розчини потрібної концентрації борної кислоти для заповнення першого контуру готуються в
спецкорпусі, який забезпечує приготування реагентів для всіх чотирьох енергоблоків.
Основними
іонообмінними
смолами,
які
використовуються
у
фільтрах
знесолювальної установки хімводоочищення, блокових знесолювальних установок,
спецводоочисток є:
 катіоніт сильнокислотний;
 катіоніт сильнокислотний (ядерного класу);
 аніоніт сильноосновний;
 аніоніт сильноосновним (ядерного класу);
 аніоніт слабоосновний.
Всі необхідні реагенти у вигляді концентрованих розчинів або в сухому вигляді
надходять на склад реагентів, звідти прямують на вузол приготування реагентів.
В таблиці 1.3 приведена кількість реагентів необхідних для експлуатації одного
енергоблока АЕС.

571816.202.001-ЗОВД

33

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

№ 201811232231

Таблиця 1.3 – Перелік потреби основних реагентів (орієнтовно)
Найменування

Потреба на
один
енергоблок в
рік, т
15,0

Кислота борна H3ВО3 марки А
Аміак водний технічний NН3 марки А,
вищий сорт, 25 %

10,0

Гідразін-гідрат N2Н4, 100 %

2,0

Вапно будівельне негашене

300,0

Калію гідроокис (їдке калі) KOH
марки «хч» або «чда»

2,5

Натр їдкий технічний марки РД-2,
43 %

400,0

Кислота азотна концентрована HNO3

10,2

Кислота сірчана контактна технічна
H2SO4, 92 %

250,0

Калій марганцево-кислий технічний
КМnО4
Кислота щавлева Х4

1,6
2,0

Морфолін, 41 %

2,5

Коагулянт (сірчанокисле залізо)

150,0

Вид поставки/перевозки

Примітка

Залізничними вагонами
Залізничними цистернами або
спеціальними машинами в
скляних пляшках
Залізничним або автомобільним
транспортом в бочках з
корозійностійкої сталі
Залізничним або автомобільним
транспортом (насипом)
Залізничним або автомобільним
транспортом в поліетиленових
мішках або в скляних банках
Залізничними цистернами з
котлами з корозійностійкої сталі,
залізничним або автомобільним
транспортом в сталевих або
поліетиленових бочках, в
каністрах по 15 кг
Залізничним або автомобільним
транспортом в каністрах по 1020 л, в цистернах з
корозійностійкої сталі
Залізничним або автомобільним
транспортом в сталевих
"сірчанокислотних" цистернах, в
бочках або скляних пляшках
Залізничним або автомобільним
транспортом в мішках по 25 кг
Залізничним або автомобільним
транспортом в мішках по 25 кг
Залізничним або автомобільним При
транспортом в бочках або
морфоліноканістрах по 200 кг
вомуводнохімічному
режимі
Залізничним або автомобільним
транспортом в мішках по 40 кг
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1.5 Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів
(скидів), забруднення води, повітря, ґрун ту та н адр, шумового,
вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а
також випромінення, які виникають у резуль таті виконання
підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої
діяльності
Експлуатація будь-якого великого промислового об'єкта пов'язана із здійсненням
певного впливу на оточуюче середовище. АЕС є джерелом радіаційного, хімічного,
теплового, електромагнітного та шумового впливу.
Ключова складова впливу АЕС на оточуюче середовище, пов'язана із специфікою
виробництва електроенергії за рахунок енергії, що вивільнюється в результаті ядерних
реакцій - радіаційний вплив. Радіаційний вплив АЕС на оточуюче середовище визначається
викидами і скидами радіоактивних речовин - як під час нормальної експлуатації АЕС, так і під
час аварій. Основні джерела утворення радіоактивних речовин на атомній станції з
реакторами ВВЕР - продукти поділу урану-235 під час нейтронного опромінення палива
активної зони, активація нейтронами матеріалів конструкцій, домішок теплоносія першого
контура і повітря у навколореакторному просторі.
Величина надходження радіоактивних речовин у навколишнє середовище, за інших
еквівалентних умов, у режимі нормальної експлуатації безпосередньо залежить від
активності першого контура, а під час аварій - від активності палива, активності, що вийшла
під оболонку ТВЕЛа і активності першого контура.
Хмельницька АЕС під час експлуатації станції може чинити такий вплив на повітряне
середовище і мікроклімат:
 радіоактивні газоподібні викиди;
 нерадіоактивні викиди;
 викиди тепла і вологи від водойм систем охолодження (водосховище
охолоджувач і бризкальні басейни);
 шум, електромагнітні випромінювання.
1.5.1

Оцінка радіаційного забруднення

Зведення енергоблоків № 3 і 4 Хмельницької АЕС здійснюється із дотриманням
чинних українських нормативних документів з захисту навколишнього середовища від
радіоактивного забруднення, а також радіологічного захисту і радіаційної безпеки персоналу
і населення [20, 21, 22, 23, 24].
Згідно положень цих НД встановлюються межі за наступними критеріями:
 внутрішнє та зовнішнє опромінення персоналу та населення;
 максимально допустимі величини викидів та скидів радіоактивних речовин у
навколишнє середовище.
Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97) встановлюються такі категорії осіб,
що зазнали опромінення:
 Категорія А (персонал) - особи, які постійно чи тимчасово працюють
безпосередньо з джерелами іонізуючого випромінювання;
 Категорія Б (персонал) - особи, які безпосередньо не працюють з джерелами
іонізуючого випромінювання, але з огляду на розташування робочих місць у приміщеннях і
на промислових майданчиках об’єктів з радіаційно-ядерними технологіями можуть зазнавати
додаткового опромінення;
 Категорія В - все населення.
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Числові значення меж отриманих доз встановлюються на рівнях, що виключають
можливість виникнення детермінованих ефектів опромінення і одночасно гарантують
настільки низьку вірогідність виникнення стохастичних ефектів опромінення, що вона є
прийнятною як для окремих осіб, так і для суспільства в цілому
Таблиця 1.4 – Межі доз опромінення (мЗврік-1)
Органи чи тканини

Категорія осіб, що опромінюються
А1), 2)

Б1)

В1)

203)

2

1

DLlens (для кришталика ока), мЗв/рік

150

15

15

DLskin (для шкіри), мЗв/рік

500

50

50

DLextrim (для кисті та стопи), мЗв/рік

500

50

-

DLE (межа ефективної дози), мЗв/рік
Межі еквівалентної дози зовнішнього опромінення:

Примітка:
Розподіл дози опромінення протягом календарного року не регламентується;
Для жінок фертильного віку (до 45 років) і вагітних встановлені обмеження згідно пункту 5.6 НРБУ;
В середньому, протягом будь-якого п'ятирічного періоду, але не більше 50 мЗв за окремий рік (DLmax)

Обмеження опромінення населення здійснюється шляхом регламентації та
контролю:
 газо-аерозольних викидів і водних скидів;
 вмісту радіонуклідів в окремих об’єктах навколишнього середовища (вода,
продукти харчування, повітря тощо).
1.5.1.1

Радіаційний вплив у період будівництва

Додатковий радіаційний вплив у процесі будівництва енергоблоків №№ 3 та 4
виключений, зважаючи на низькі значення радіаційного забруднення майданчика
будівництва (нижче ніж фонове забруднення прилеглої території) та враховуючи, що основні
земельні роботи проведені на попередніх етапах будівництва.
1.5.1.2

Радіаційний вплив при нормальній експлуатації АЕС

Джерела радіаційного впливу під час нормальної експлуатації АЕС
Згідно ДГН 6.6.1.-6.5.001-98. Норми радіаційної безпеки України. НРБУ-97, для
відповідних радіаційно-ядерних об'єктів встановлюється квота межи дози опромінення, за
рахунок радіоактивних викидів та скидів, осіб категорії В. Квоти межі дози наведені у таблиці
1.5.
Таблиця 1.5 – Річні квоти межи дози, які використовуються для встановлення ДС и ДВ
Радіаційноядерний
об'єкт

АЕС, АТЕЦ, АСТ

Викиди:
Скиди:
квота DLE за рахунок всіх квота DLE за рахунок
шляхів формування
критичного типу
дози
водокористування
%
мкЗв
%
мкЗв
4

40

1
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Сумарна квота DLE за
рахунок повітряного і
водного шляхів
формування дози
%
мкЗв
8

80
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На підставі квоти межі дози, для кожної окремої АЕС, встановлюються допустимі
скиди (ДС) і допустимі викиди (ДВ). Розробка і затвердження величин ДС і ДВ проводиться в
порядку, встановленому Міністерством охорони здоров'я України.
Під час встановлення величин ДС і ДВ враховується міграція радіонуклідів у
навколишньому середовищі та в харчових ланцюгах, структура землекористування та
фактичне використання водойм (рекреація, рибальство та рибництво, поливне
землеробство, водойми для напування худоби, наявність заливних лук тощо).
Перевищення допустимих викидів та скидів в умовах нормальної експлуатації АЕС
не допускається.
Величини ДВ і ДС для Хмельницької АЕС визначені в документі: «Допустимий газоаерозольний викид і водний скид радіоактивних речовин Хмельницької АЕС» 0.РБ.0139.НР12 і узгоджені листом Міністерства охорони здоров'я України від 10.01.2013 №7.03-58/29/825.
Межа викидів для Хмельницької АЕС, наведені в таблиці 1.6.
Таблиця 1.6 – Межа викиду для Хмельницької АЕС
Радіонуклід (група радіонуклідів)
Суміш довгоживучих радіонуклідів (ДЖН)
ІРГ (будь-яка суміш)

ПВ, ГБк·доб-1
1,0
4600

Радіойоди (газова + аерозольна фази)

4,1

51

1100

54

6,5

59

17

58

18

60

0,37

89

22

90

0,42

95

11

95

43

Cr
Mn
Fe
Co
Co
Sr
Sr
Zr
Nb

100m

Ar

0,55

134

0,70

137

0,66

Cs
Cs

3

H

40 000

Межа викиду встановлюється для всієї АЕС незалежно від кількості працюючих
енергоблоків.
Радіаційний вплив від енергоблоків №3, 4 є додатком до впливу працюючої АЕС.
Під час експлуатації АЕС неминучим є утворення газоподібних, твердих і рідких
продуктів, що містять радіоактивні елементи.
Джерела радіації у першому контурі енергоблока:
 продукти розпаду ядерного палива;
 продукти корозії матеріалів конструкцій;
 продукти активації.
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В нормальних умовах експлуатації реакторної установки будь-який вихід елементів
з-під оболонки ТВЕЛа чи часткове руйнування цієї оболонки призводить до потрапляння
певної кількості продуктів поділу в теплоносій першого контура.
Невелика кількість радіоактивних продуктів може потрапити також в теплоносій
першого контура у результаті нейтронної активації матеріалів конструкції. Процеси ерозії та
корозії продуктів активації сприяють переходу цих матеріалів у теплоносій першого контура.
Тритій, який знаходиться в теплоносієві першого контура, є особливо важливим
компонентом цих продуктів активації.
Вихід тритію з води першого контура є можливим за умови:
 наявності організованих протікань;
 зливу води першого контура в баки зливу води першого контура (БЗВПК).
Тритій 3Н – радіоактивний ізотоп водню з періодом напіврозпаду 12,34 роки. В
реакторах АЕС з ВВЕР тритій утворюється:
 безпосередньо під час поділу ядер палива як продукт потрійного поділу;
 в результаті взаємодії нейтронів з ядрами дейтерію, що знаходиться в
теплоносієві першого контура у вигляді D2O;
 в результаті різних реакцій швидких нейтронів з матеріалами конструкції
активної зони реактора;
 в результаті активації борної кислоти в теплоносієві першого контура.
Процеси активації у повітрі безпосередньо поряд із корпусом реактора сприяють
утворенню незначної кількості радіоактивних газоподібних часток, включаючи випаровування
тритієвої води та благородні гази.
Розчинені продукти поділу та активації виводяться із теплоносія за рахунок процесів
іонного обміну, в результаті яких утворюються іонообмінні смоли установок
спецводоочищення (СВО). В результаті періодичної заміни цих смол утворюються як рідкі,
так і тверді радіоактивні відходи.
Процес взаємодії з радіоактивними середовищами на установках СВО,
розташованих у спецкорпусі, призводить до утворення радіоактивних відходів (РАВ) всіх
форм (трьох).
Допустимі протікання у парогенераторі теплоносія першого контура у другий контур
призводять до утворення радіоактивно забруднених вод цього контура.
Гази, які накопичуються у першому контурі під час експлуатації, відводяться з нього.
Це призводить до утворення потоку газоподібних викидів. Викиди в атмосферу можуть також
потрапляти внаслідок вентиляції летких виділень теплоносія першого контура, які виникають
в результаті незначних витоків, організованих і неорганізованих протікань. Такі викиди
включають зазвичай тртієву водяну пару, благородні гази, аерозолі та інші газоподібні
частки.
Під час щорічної зупинки реактора проводиться скидання тиску з систем
охолодження, накривка реактора знімається і частина паливних збірок виймається та
переміщується в басейн витримування для зберігання. Інша частина збірок повинна бути
перекомпонована для підтримки оптимальної густини потоку нейтронів, і в активну зону
завантажується свіже паливо. Окрім вилучення відпрацьованого палива, процедури
перевантаження палива можуть призвести до підвищення виходу рідких радіоактивних
відходів (РРВ) та появи викидів у атмосферу з басейна витримування, шахти ревізії апарату і
шахти ревізії блока захисних труб. Ці відходи за своєю природою є аналогічними до відходів,
які виділяються з теплоносія першого контура.
Крім того, процедури ремонту та технічного обслуговування, які проводяться під час
зупинки реактора, також є джерелами різних РАВ, які виникають в результаті відкриття і
ремонту обладнання. Окремі компоненти першого контура, забруднені в результаті
нейтронного опромінення, а також елементи обладнання реакторного відділення та
571816.202.001-ЗОВД

38

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

№ 201811232231

спецкорпуса, які зазнали радіоактивного забруднення, можуть бути замінені - це є причиною
додаткового виникнення твердих радіоактивних відходів (ТРВ).
Принципові схеми розповсюдження радіоактивності за межі енергоблока і
спецкорпуса наведені на рисунках 1.7 и 1.8.

Рисунок 1.7  Принципова схема потрапляння радіоактивних речовин у повітряне
середовище під час нормальної роботи блока (головний корпус)
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39

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

№ 201811232231

Рисунок 1.8  Принципова схема потрапляння радіоактивних речовин у повітряне
середовище під час нормальної роботи блока (спецкорпус)
Джерела радіоактивних викидів під час нормальної експлуатації АЕС
Під час нормальної експлуатації
 вентруби реакторного відділення і спецкорпуса, з висотою викиду 100 м;
 ежектора турбоагрегата, з висотою викиду 0,0 м.
Благородні гази виділяють в окрему групу з огляду на їхню властивість не вступати в
хімічну взаємодію і не накопичуватися в органах людського тіла. РБГ небезпечні під час
зовнішнього поромінення у хмарі газу та під час вдихання.
Активність середовищ за ізотопами йоду є відносно високою. Ізотопи йоду
накопичуються у щитовидній залозі та створюють найбільш небезпечні дози порівняно з
впливом інших радіоактивних речовин на органи.
Досить суттєвий вплив на все тіло чинить йод. Критичною групою населення
відносно дози на щитовидну залозу є діти. Йод потрапляє до організму з повітрям, водою,
їжею.
Аерозолі містять довгоживучі нукліди (ДЖН) з Т1/2 понад 3 год і короткоживучі нукліди
(КЖН) з Т1/2 до 3 год. Період напіврозпаду визначає час, а разом із ним і дозу можливого
впливу на органи людини. Надходження радіоактивних речовин, що відносяться до
аерозолів, здійснюється через повітря, воду, їжу.
Можливим шляхом надходження тритію в організм є шлунково-кишковий тракт.
Незалежно від шляху надходження в організм, тритій рівномірно розподіляється в органах і
тканинах. Тритій, що надійшов до організму людини, існує у вигляді двох окремих сполук 571816.202.001-ЗОВД
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вільної води та органічно зв'язаного тритію. Ефективний період напіввиділення тритію з
вільної води організму - 9,7 діб.
Нормативний рівень газоподібних викидів РВ забезпечується необхідними
технічними рішеннями, прийнятими під час проектування:
 вибором обладнання та технологічної схеми;
 наявністю схем нормальної експлуатації та аварійних систем;
 спеціальними заходами під час роботи з радіоактивними речовинами;
 схемою очищення і видалення повітря, яка забезпечується такими основними
заходами:
видалене повітря, що містить радіоактивні ізотопи, проходить очищення на
аерозольних та йодних фільтрах;
очищення технологічних сдувок здійснюється на фільтрах, де відбувається
розпад більшої частини радіоактивних ізотопів ксенону і криптону;
викид повітря з приміщень зони суворого режиму апаратного відділення і
спецкорпуса здійснюється організовано через вентиляційні труби висотою 100 м, які
забезпечують необхідне розсіювання в атмосферному повітрі викинутих
радіонуклідів нижче допустимої концентрації;
організацією санітарно-захисної зони.
Повітря, що видаляється з вентиляційних труб, постійно перевіряється на предмет
вмісту радіоактивних газів.
Крім того, передбачається контроль концентрації радіоактивних аерозолів до і після
фільтрів вентиляційних систем.
Дані щодо величини і нуклідного складу викиду одного енергоблока, а також
сумарний викид з венттруб Хмельницької АЕС з урахуванням введення в експлуатацію
енергоблоків № 3 и 4 (для чотирьох енергоблоків) наведені в таблиці 1.7. Дані щодо
величини і нуклідного складу викидів ежекторами конденсатора турбіни одного енергоблока,
а також сумарний викид ежекторами турбоагрегатів Хмельницької АЕС з урахуванням
введення в експлуатацію енергоблоків № 3 и 4 (для чотирьох енергоблоків) наведені в
таблиці 1.7.
Передбачається експлуатація енергоблоків протягом 45 років.
Таблиця 1.7- Середньорічний викид радіонуклідів з венттруб АЕС
Ізотоп

Період
напіврозпаду

Викид
одного
блоку,
Бк/доб
2,99E+09

Сумарний
викид ХАЕС,
Кі/доб

Сумарний
викид ХАЕС,
Кі/доб

12,33 лет

Викид
одного
блоку,
Кі/добу
8,07E-02

Тритій

3,22E-01

1,20E+10

Вуглець-14

5730 лет

2,79E-08

1,03E+03

1,12E-07

4,12E+03

Азот-16

7,13 с

5,34E-01

1,98E+10

2,14E+00

7,92E+10

Азот-17

4,17 с

7,43E-05

2,75E+06

2,98E-04

1,10E+07

Натрій-24

14,97 ч

8,33E-08

3,08E+03

3,34E-07

1,23E+04

Аргон-41

1,82 ч

2,62E-01

9,69E+09

1,05E+00

3,88E+10

Калій-42

12,36 ч

2,51E-06

9,29E+04

1,00E-05

3,72E+05

Хром-51

27,7 сут

1,68E-08

6,22E+02

6,72E-08

2,48E+03

Марганець-54

312,2 сут

4,15E-10

1,54E+01

1,66E-09

6,16E+01
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Викид
одного
блоку,
Бк/доб
2,17E+01

Сумарний
викид ХАЕС,
Кі/доб

Сумарний
викид ХАЕС,
Кі/доб

2,68 год

Викид
одного
блоку,
Кі/добу
5,86E-10

2,34E-09

8,68E+01

Марганець-56

2,58 ч

1,96E-08

7,25E+02

7,84E-08

2,90E+03

Кобальт-58

70,9 сут

1,49E-09

5,51E+01

5,96E-09

2,20E+02

Залізо-59

44,5 сут

2,48E-10

9,18E+00

9,92E-10

3,68E+01

Кобальт-58

5,27 год

1,17E-09

4,33E+01

4,68E-09

1,73E+02

Селен-83м

70 с

3,92E-09

1,45E+02

1,57E-08

5,80E+02

Селен-83

22,4 мин

6,88E-09

2,55E+02

2,76E-08

1,02E+03

Бром-83

2,39 ч

8,34E-07

3,09E+04

3,34E-06

1,24E+05

Криптон-83м

1,83 ч

6,67E-01

2,47E+10

2,66E+00

9,88E+10

Селен-84

3,2 мин

2,38E-08

8,81E+02

9,52E-08

3,52E+03

Бром-84

31,8 мин

7,04E-07

2,60E+04

2,82E-06

1,04E+05

Селен-85

31,7 с

5,27E-09

1,95E+02

2,10E-08

7,80E+02

Бром-85

2,9 мин

1,38E-09

5,11E+01

5,52E-09

2,04E+02

Криптон-85м

4,48 ч

7,51E+00

2,78E+11

3,00E+01

1,11E+12

Криптон-85

10,72 год

9,49E-01

3,51E+10

3,80E+00

1,40E+11

Селен-87

5,8 с

1,65E-09

6,11E+01

6,60E-09

2,44E+02

Бром-87

55,7 с

6,72E-08

2,49E+03

2,68E-07

9,96E+03

Криптон-87

76,3 мин

1,11E+00

4,11E+10

4,44E+00

1,64E+11

Бром-88

16,6 с

1,09E-08

4,03E+02

4,36E-08

1,61E+03

Криптон-88

2,84 ч

8,60E+00

3,18E+11

3,44E+01

1,27E+12

Рубідій-88

17,8 мин

1,99E-02

7,36E+08

7,96E-02

2,94E+09

Бром-89

4,4 с

3,08E-09

1,14E+02

1,23E-08

4,56E+02

Криптон-89

3,18 мин

1,59E-02

5,88E+08

6,36E-02

2,36E+09

Рубідій-89

15,4 мин

6,31E-05

2,33E+06

2,52E-04

9,32E+06

Стронцій-89

50,62 сут

9,22E-09

3,41E+02

3,68E-08

1,36E+03

Бром-90

1,92 с

8,41E-10

3,11E+01

3,36E-09

1,24E+02

Криптон-90

32,3 с

1,52E-03

5,62E+07

6,08E-03

2,24E+08

Рубідій-90м

4,3 мин

1,93E-07

7,14E+03

7,72E-07

2,86E+04

Рубідій-90

2,7 мин

1,02E-03

3,77E+07

4,08E-03

1,51E+08

Стронцій-90

29,2 год

6,09E-11

2,25E+00

2,44E-10

9,00E+00

Ітрій-90

64,26 ч

1,03E-11

3,81E-01

4,12E-11

1,52E+00
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Викид
одного
блоку,
Бк/доб
7,62E+06

Сумарний
викид ХАЕС,
Кі/доб

Сумарний
викид ХАЕС,
Кі/доб

8,6 с

Викид
одного
блоку,
Кі/добу
2,06E-04

8,24E-04

3,04E+07

Рубідій-91

58,4 с

1,16E-07

4,29E+03

4,64E-07

1,72E+04

Стронцій-91

9,63 ч

1,94E-07

7,18E+03

7,76E-07

2,88E+04

Ітрій-91м

49,71 мин

1,94E-08

7,18E+02

7,76E-08

2,88E+03

Ітрій-91

58,51 сут

5,72E-09

2,12E+02

2,28E-08

8,48E+02

Рубідій-92

4,5 с

5,96E-09

2,21E+02

2,38E-08

8,84E+02

Стронцій-92

2,71 ч

6,60E-09

2,44E+02

2,64E-08

9,76E+02

Ітрій-92

3,54 ч

5,28E-09

1,95E+02

2,12E-08

7,80E+02

Рубідій-93

5,85 с

6,68E-09

2,47E+02

2,68E-08

9,88E+02

Стронцій-93

7,41 мин

5,80E-08

2,15E+03

2,32E-07

8,60E+03

Ітрій-93м

0,82 с

2,26E-08

8,36E+02

9,04E-08

3,34E+03

Ітрій-93

10,2 ч

2,78E-09

1,03E+02

1,11E-08

4,12E+02

Рубідій-94

2,7 с

1,25E-09

4,63E+01

5,00E-09

1,85E+02

Стронцій-94

75,3 ч

5,53E-07

2,05E+04

2,22E-06

8,20E+04

Ітрій-94

18,7 мин

2,58E-07

9,55E+03

1,03E-06

3,82E+04

Стронцій-95

23,8 с

1,72E-08

6,36E+02

6,88E-08

2,54E+03

Ітрій-95

10,3 мин

5,20E-08

1,92E+03

2,08E-07

7,68E+03

Цирконій-95

64,02 сут

1,19E-07

4,40E+03

4,76E-07

1,76E+04

Ніобій-95м

3,61 сут

2,01E-11

7,44E-01

8,04E-11

2,98E+00

Ніобій-95

34,98 сут

2,34E-09

8,66E+01

9,36E-09

3,46E+02

Цирконій-97

16,9 ч

2,90E-08

1,07E+03

1,16E-07

4,28E+03

Ніобій-97м

1 мин

3,29E-08

1,22E+03

1,32E-07

4,88E+03

Ніобій-97

72 мин

1,03E-07

3,81E+03

4,12E-07

1,52E+04

Ніобій-99

15 с

8,00E-10

2,96E+01

3,20E-09

1,18E+02

Молібден-99

66,02 ч

1,47E-10

5,44E+00

5,88E-10

2,18E+01

Ніобій-101

7,1 с

7,61E-09

2,82E+02

3,04E-08

1,13E+03

Молібден-101

14,6 мин

1,76E-07

6,51E+03

7,04E-07

2,60E+04

Технецій-101

14,2 мин

2,46E-07

9,10E+03

9,84E-07

3,64E+04

Молібден-102

11,3 мин

1,38E-07

5,11E+03

5,52E-07

2,04E+04

Технецій-102

5,28 с

1,36E-07

5,03E+03

5,44E-07

2,02E+04

Молібден-103

67,5 с

3,52E-08

1,30E+03

1,41E-07

5,20E+03
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Технецій-103

№ 201811232231

Викид
одного
блоку,
Бк/доб
2,27E+03

Сумарний
викид ХАЕС,
Кі/доб

Сумарний
викид ХАЕС,
Кі/доб

54,2 с

Викид
одного
блоку,
Кі/добу
6,14E-08

2,46E-07

9,08E+03

Рутеній-103

39,25 сут

5,13E-10

1,90E+01

2,06E-09

7,60E+01

Родій-103м

56,114 мин

4,68E-08

1,73E+03

1,87E-07

6,92E+03

Молібден-104

60 с

1,72E-08

6,36E+02

6,88E-08

2,54E+03

Технецій-104

18,3 мин

5,96E-08

2,21E+03

2,38E-07

8,84E+03

Молібден-105

30,0 с

5,04E-09

1,86E+02

2,02E-08

7,44E+02

Технецій-105

7,6 мин

3,42E-08

1,27E+03

1,37E-07

5,08E+03

Рутеній-105

4,44 ч

6,38E-09

2,36E+02

2,56E-08

9,44E+02

Родій-105м

45 с

3,48E-09

1,29E+02

1,39E-08

5,16E+02

Родій-105

35,36 ч

9,45E-10

3,50E+01

3,78E-09

1,40E+02

Технецій-106

36 с

2,64E-09

9,77E+01

1,06E-08

3,90E+02

Рутеній-106

371,6 сут

2,55E-11

9,44E-01

1,02E-10

3,78E+00

Родій-106

30 с

4,18E-10

1,55E+01

1,67E-09

6,20E+01

Сурма-129

4,4 ч

3,13E-09

1,16E+02

1,25E-08

4,64E+02

Телур-129м

33,6 сут

3,88E-11

1,44E+00

1,55E-10

5,76E+00

Телур-129

69,6 мин

1,31E-08

4,85E+02

5,24E-08

1,94E+03

Олово-130

3,7 мин

2,36E-08

8,73E+02

9,44E-08

3,50E+03

Сурма-130м

40 мин

1,31E-08

4,85E+02

5,24E-08

1,94E+03

Сурма-130

6,5 мин

4,40E-08

1,63E+03

1,76E-07

6,52E+03

Олово-131

39 с

6,64E-09

2,46E+02

2,66E-08

9,84E+02

Сурма-131

23,03 мин

7,37E-08

2,73E+03

2,94E-07

1,09E+04

Телур-131м

30 ч

4,76E-10

1,76E+01

1,90E-09

7,04E+01

Телур-131

25 мин

8,84E-08

3,27E+03

3,54E-07

1,31E+04

Йод-131

8,01 сут

4,77E-05

1,76E+06

1,91E-04

7,04E+06

Ксенон-131м

11,97 сут

2,07E+00

7,66E+10

8,28E+00

3,06E+11

Олово-132

40 с

4,02E-09

1,49E+02

1,61E-08

5,96E+02

Сурма-132м

2,8 мин

3,13E-09

1,16E+02

1,25E-08

4,64E+02

Сурма-132

4,2 мин

6,74E-08

2,49E+03

2,70E-07

9,96E+03

Телур-132

78,6 ч

2,20E-09

8,14E+01

8,80E-09

3,26E+02

Йод-132

2,30 ч

8,54E-05

3,16E+06

3,42E-04

1,26E+07

Сурма-133

2,7 мин

6,01E-08

2,22E+03

2,40E-07

8,88E+03
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Телур-133м

№ 201811232231

Викид
одного
блоку,
Бк/доб
2,21E+03

Сумарний
викид ХАЕС,
Кі/доб

Сумарний
викид ХАЕС,
Кі/доб

55,4 мин

Викид
одного
блоку,
Кі/добу
5,98E-08

2,40E-07

8,84E+03

Телур-133

12,4 мин

1,59E-07

5,88E+03

6,36E-07

2,36E+04

Йод-133

20,9 ч

9,51E-05

3,52E+06

3,80E-04

1,41E+07

Ксенон-133м

2,19 сут

3,82E-04

1,41E+07

1,53E-03

5,64E+07

Ксенон-133

5,25 сут

1,24E+02

4,59E+12

4,96E+02

1,84E+13

Цезій-134

2,06 год

1,05E-06

3,89E+04

4,20E-06

1,56E+05

Сурма-134

0,85 с

3,95E-10

1,46E+01

1,58E-09

5,84E+01

Телур-134

41,8 мин

1,38E-07

5,11E+03

5,52E-07

2,04E+04

Йод-134

52,6 мин

4,63E-05

1,71E+06

1,85E-04

6,84E+06

Йод-135

6,61 ч

7,13E-05

2,64E+06

2,86E-04

1,06E+07

Ксенон-135м

15,65 мин

9,88E-02

3,66E+09

3,96E-01

1,46E+10

Ксенон-135

9,1 ч

1,17E+01

4,33E+11

4,68E+01

1,73E+12

Йод-137

24,5 с

2,78E-07

1,03E+04

1,11E-06

4,12E+04

Ксенон-137

3,82 мин

8,51E-03

3,15E+08

3,40E-02

1,26E+09

Цезій-137

30,20 год

6,85E-07

2,53E+04

2,74E-06

1,01E+05

Барій-137м

2,552 мин

2,56E-06

9,47E+04

1,02E-05

3,78E+05

Йод-138

6,41 с

8,39E-08

3,10E+03

3,36E-07

1,24E+04

Ксенон-138

14,08 мин

9,89E-02

3,66E+09

3,96E-01

1,46E+10

Цезій-138

32,2 мин

3,56E-05

1,32E+06

1,42E-04

5,28E+06

Йод-139

2,29 с

9,51E-09

3,52E+02

3,80E-08

1,41E+03

Ксенон-139

39,68 с

1,54E-03

5,70E+07

6,16E-03

2,28E+08

Цезій-139

9,27 мин

2,42E-06

8,95E+04

9,68E-06

3,58E+05

Барій-139

83,04 мин

5,61E-07

2,08E+04

2,24E-06

8,32E+04

Ксенон-140

13,6 с

2,98E-04

1,10E+07

1,19E-03

4,40E+07

Цезій-140

63,7 с

5,29E-07

1,96E+04

2,12E-06

7,84E+04

Барій-140

12,7 сут

2,85E-09

1,05E+02

1,14E-08

4,20E+02

Лантан-140

40,2 ч

1,86E-06

6,88E+04

7,44E-06

2,76E+05

Ксенон-141

1,72 с

1,38E-05

5,11E+05

5,52E-05

2,04E+06

Цезій-141

24,98 с

5,09E-08

1,88E+03

2,04E-07

7,52E+03

Барій-141

18,3 мин

2,51E-07

9,29E+03

1,00E-06

3,72E+04

Лантан-141

3,92 ч

5,37E-08

1,99E+03

2,14E-07

7,96E+03
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Церій-141

№ 201811232231

Викид
одного
блоку,
Бк/доб
4,59E+01

Сумарний
викид ХАЕС,
Кі/доб

Сумарний
викид ХАЕС,
Кі/доб

32,5 сут

Викид
одного
блоку,
Кі/добу
1,24E-09

4,96E-09

1,84E+02

Барій-142

10,6 мин

2,84E-06

1,05E+05

1,14E-05

4,20E+05

Лантан-142

91,1 мин

5,79E-07

2,14E+04

2,32E-06

8,56E+04

Барій-143

14,33 с

1,30E-08

4,81E+02

5,20E-08

1,92E+03

Лантан-143

14,2 мин

1,74E-07

6,44E+03

6,96E-07

2,58E+04

Церій-143

33,0 ч

5,88E-09

2,18E+02

2,36E-08

8,72E+02

Празеодим-143

13,56 сут

1,25E-09

4,63E+01

5,00E-09

1,85E+02

Лантан-144

40,6 с

3,59E-08

1,33E+03

1,44E-07

5,32E+03

Церій-144

285,8 сут

3,62E-10

1,34E+01

1,45E-09

5,36E+01

Празеодим-144м

7,2 мин

4,04E-12

1,49E-01

1,62E-11

5,96E-01

Празеодим-144

17,3 мин

3,70E-08

1,37E+03

1,48E-07

5,48E+03

Церій-145

3,0 мин

7,43E-08

2,75E+03

2,98E-07

1,10E+04

Празеодим-145

5,98 ч

1,51E-08

5,59E+02

6,04E-08

2,24E+03

Церій-146

13,5 мин

7,63E-08

2,82E+03

3,06E-07

1,13E+04

Празеодим-146

24,2 мин

9,12E-08

3,37E+03

3,64E-07

1,35E+04

Церій-147

56,4 с

1,82E-08

6,73E+02

7,28E-08

2,70E+03

Празеодим-147

13,6 мин

7,46E-08

2,76E+03

2,98E-07

1,10E+04

Неодим-147

11,05 сут

5,78E-10

2,14E+01

2,32E-09

8,56E+01

Прометій-147

2,623 год

5,70E-11

2,11E+00

2,28E-10

8,44E+00

РБГ

1,57E+02

5,81E+12

6,28E+02

2,32E+13

I

3,46E-04

1,28E+07

1,38E-03

5,12E+07

ДЖН

7,25E-06

2,68E+05

2,90E-05

1,07E+06

СУМА

1,58E+02

5,84E+12

6,32E+02

2,34E+13
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Таблиця 1.8 - Середньорічний викид радіонуклідів ежекторами турбоагрегатів АЕС
Радіонуклід
Аргон-41

Викид одного
блоку, Кі/добу
1,33E-02

Викид одного
блоку, Бк/доб
4,92E+08

Сумарний викид
ХАЕС, Кі/доб
5,32E-02

Сумарний викид
ХАЕС, Кі/доб
1,97E+09

Криптон-85м

7,69E-02

2,85E+09

3,08E-01

1,14E+10

Криптон-85

1,33E-05

4,93E+05

5,32E-05

1,97E+06

Криптон-87

7,66E-02

2,84E+09

3,06E-01

1,14E+10

Криптон-88

2,03E-01

7,51E+09

8,12E-01

3,00E+10

Иод-131

1,10E-05

4,07E+05

4,40E-05

1,63E+06

Ксенон-131м

3,34E-03

1,24E+08

1,34E-02

4,96E+08

Иод-132

1,35E-05

4,99E+05

5,40E-05

2,00E+06

Иод-133

2,53E-05

9,36E+05

1,01E-04

3,74E+06

Ксенон-133

8,16E-01

3,02E+10

3,26E+00

1,21E+11

Иод-134

4,59E-06

1,70E+05

1,84E-05

6,80E+05

Иод-135

1,60E-05

5,92E+05

6,40E-05

2,36E+06

Ксенон-135м

3,08E-02

1,14E+09

1,23E-01

4,56E+09

Ксенон-135

1,74E-01

6,44E+09

6,96E-01

2,58E+10

ІРГ

1,38E+00

5,11E+10

5,52E+00

2,05E+11

Йод

7,04E-05

2,60E+06

2,82E-04

1,04E+07

Джерела радіоактивних скидів під час нормальної експлуатації
Джерелами можливих радіоактивних скидів у нормальних умовах експлуатації і у
випадку проектних аварій енергоблока №3,4 та спецкорпуса можуть бути:
 радіоактивні скиди в бризкальні басейни через системи технічної води групи А;
 регенераційні води БЗУ;
 душові води санпропускника;
 злив вод з раковин спецпральні, блока СВО, блока майстерень спецкорпуса;
 зливи з лабораторій, води після дезактивацій обладнання та приміщень;
 води останніх споліскувань спецпралень;
 дебалансні води.
Надходження активності в систему технічної води групи А можливе тільки за рахунок
надходження радіонуклідів з протіканням теплоносія першого контура через теплообмінник
САОЗ під час планового розхолоджування енергоблока за наявності нещільностей у трубках
теплообмінників, під час перевищення тиску в першому контурі над тиском в системі
техводопостачання. Протікання прийнято1 кг/год.
Під час розрахунку накопичення активності за рахунок планового розхолоджування
реактора встановлюється, що протягом року здійснюються два процеси розхолоджування. З
метою консервативної оцінки видалення активності з крапельним винесенням і
випаровуванням не враховується. Обсяг води в бризкальному басейні 23,65 тис. м3.
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Питома активність першого контура перед водо-водяним розхолоджуванням
зменшується шляхом багаторазової заміни води в контурі з очищенням на СВО-2 до
максимальної величини 210-5 Ku/дм3.
Щодо теплообмінника САОЗ (технічна вода) - повинен здійснюватися контроль
активності. Під час потрапляння активності в технічну воду відповідальних споживачів
теплообмінник САОЗ повинен відключатися по першому контуру і по технічній воді.
Під час аварійного повного розриву трубки теплообмінника САОЗ до припинення
засобами автоматики виходу води першого контура з теплообмінника можливий простріл
активної води протягом п'яти хвилин в систему технічної води.
За цей час при двосторонньому витіканні з трубки теплообмінника в басейн надійде
10 м3 води з активністю першого контура. Кратність розведення складе:
Кразб.=(23,65103)/10=2365
Після розведення сукупна активність води в бризкальному басейні складе
3
1,110 Ku/дм3.
Таким чином, під час розриву трубки в теплообміннику САОЗ питома активність 131I в
призкальному басейні може становити 7,910-9 Ku/дм3. У цьому випадку для зниження
активності води до ДКВ потрібно витримати протягом 31 доби.
Для кожного енергоблока передбачаються три незалежні канали охолодження
споживачів. У випадку появи активності за теплообмінником САОЗ в одному з каналів цей
канал буде відключатися. Працюючими залишаться два інших канали. Відключений канал
буде переводитися на роботу з резервним бризкальним басейном, а вода із забрудненого
басейну буде очищена на спеціальних спорудах. Водонепроникність бризкальних басейнів
буде забезпечуватися залізобетонним облицюванням з ущільненими гумою стиками і
плівковим екраном з контрольним дренажем.
Активність 131I, що надійшла до басейну за час від'єднання аварійного
теплообмінника - 0,15 Ku.
Регенераційні води БЗУ
В процесі роботи БЗУ на фільтрах затримуються продукти корозії, що утворюються в
другому контурі, а також солі жорсткості, що надійшли за рахунок присосів в конденсаторах
турбін.
В якості граничних умов, за яких можлива експлуатація енергоблока, встановлено
допустиме протікання парогенератора 5 дм3/ год або сумарна питома активність води
парогенератора по 131I – 510-9 Ku/дм3 (9,25105 Бк/м3). У зв'язку з цим можливе надходження
радіоактивних речовин до другого контура і накопичення їх у фільтрах БЗУ.
Основна кількість продуктів корозії затримується на електромагнітному фільтрі і
виводиться за рахунок періодичних розпушувальних водних промивань. Розчинні речовини,
в тому числі і радіоактивні, які накопичуються на іонообмінних смолах фільтрів змішаної дії,
видаляються в процесі періодичних регенерацій фільтрів.
У випадку НЕ регенераційні води БЗУ надходять в ємності збору і радіаційного
контролю, розташовані біля ОВК. У випадку відсутності радіоактивних речовин та після
взаємної нейтралізації кислих і лужних вод, регенераційні води БЗУ, як і регенераційні води
ХВО, надходять у водосховище-охолоджувач.
У випадку виявлення в регенераційних водах БЗУ активності, за якої є
неприпустимим скидання (контрольний рівень 210-10 Ки/дм³ или 7,4103 Бк/м³), лужні
регенераційні води надходять в баки витримки, оскільки радіоактивність цих вод
визначається ізотопом Cs -137. Кислі води за наявності активності повинні направлятися на
переробку в систему трапних вод спецкорпуса.
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Скидання регенераційних вод на нейтралізацію і далі у водосховище-охолоджувач
здійснюється за спеціальним дозволом. Радіаційний контроль в баках здійснюється
періодично методом відбору проб з подальшою їх обробкою в лабораторії.
Усереднений об'єм стічних вод від БЗУ з двома працюючими енергоблоками
становить 45500 м3 / рік Таким чином, після введення в експлуатацію енергоблоків № 3 і 4
загальна прогнозована кількість скидів у водосховище-охолоджувач складе в середньому
91000 м3/р.
Душові води
Душові води санпропускника, зливи вод з раковин спецпральні, блоку СВО, блока
майстерень спецкорпуса, зливи з лабораторій, а також води останніх споліскувань
спецпралень надходять у два бака дозиметричного контролю, розташовані в спецкорпусі у
санітарно-побутовому блоці. Місткість кожного бака дозиметричного контролю - 40 м3.
Скидання вод з баків дозиметричного контролю в каналізацію побутової зони «суворого
режиму» АЕС здійснюється насосом, подача насоса 8 м3.
За даними звіту цеху радіаційної безпеки обсяги скидів душових вод в каналізацію
побутової зони «суворого режиму» АЕС за умови експлуатації двох енергоблоків
коливаються від 750 до 1350 3 на місяць.
У випадку перевищення контрольного рівня активності, що є еквівалентним 210-10
Ku/дм3, душові води направляються на очищення на установку СВО-7. Добове скидання на
очищення не перевищує 303.
Після введення в експлуатацію енергоблоків № 3,4 максимальне збільшення об'єму
душових вод складе не більше 15000 м3/рік.
Скидання душових вод після дозиметричного контролю здійснюється за спеціальним
дозволом цеху радіаційної безпеки. Арматура на трубопроводі скидання на «замку».
Відкриття арматури проводиться тільки з дозволу начальника зміни. Передбачені заходи
виключають можливість скидання вод з підвищеною активністю в каналізацію побутової зони
«суворого режиму» АЕС.
Дебалансні води
Дебалансні води утворюються за рахунок протікання в системі технічного
водопостачання, в системі конденсату, від зливів лабораторій, дезактивації, а також в
результаті переробки вод спецпралень і душових вод. Води після очищення на установках
СВО-3 і СВО-7 надходять в контрольні баки цих установок. У контрольних баках
здійснюється дозиметричний контроль. У випадку відсутності активності, що перевищує
контрольний рівень скидання, води з контрольних баків повторно використовуються в циклі
АЕС або, як дебалансні води, скидаються в бризкальний басейн. За проектом кількість
дебалансних вод при експлуатації одного енергоблоку становить  12 тис. м3/рік. Скидання
дебалансних вод здійснюється насосом контрольних баків, подача насоса- 20 м3/год.
За даними станції, протягом останніх п'яти років під час експлуатації двох
енергоблоків середній річний показник скидання дебалансних вод склав 12890 м3 / рік
Під час експлуатації енергоблоків № 3 і 4 збільшення об'єму дебалансних вод не
перевищить 12000 м3 / рік Усереднений річний показник скидання від чотирьох енергоблоків
складе 12000 + 12890=24890 м3 / г.
Активність дебалансних вод, з досвіду експлуатації, не перевищувала значень,
наведених у таблиці 1.9.
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Таблиця 1.9 – Ізотопний склад дебалансних вод
Активність, 10-12 Ku/дм3

Хімічний елемент

Контрольний бак

Вода душових

Сг -51

менше МДА*)

менше МДА*)

Mn-54

менше МДА*)

2,02

Co-58

0,93

7,28

Co-60

1,75

30,7

Zn-65

3,81

1,35

As-76

1,08

менше МДА*)

Zr

3,58

менше МДА*)

Nb-95

4,00

менше МДА*)

Ru-106

3,86

2,19

I-131

3,38

менше МДА*)

Cs-134

2,66

26,4

Cs-137

2,62

31,4

* ) МДА-мінімальна детектована активність

У разі отримання незадовільних результатів дозиметричного контролю, за умови
перевищення контрольного рівня активності, еквівалентного 10-10 Ku/дм3, води з
контрольних баків направляються на повторне очищення на фільтри доочищення дистиляту
установок СВО-3 і СВО-7.
Скидання дебалансних вод після дозиметричного контролю здійснюється за
спеціальним дозволом цеху радіаційної безпеки. Арматура на трубопроводі скидання на
«замку». Відкриття арматури проводиться тільки з дозволу начальника зміни. Передбачені
заходи виключають можливість скидання вод з підвищеною активністю в зовнішнє
середовище.
Джерела рідких і твердих радіоактивних відходів і динаміка їх накопичення під
час нормальної експлуатації
Рідкі радіоактивні середовища підлягають збору та переробці.
Для очищення рідких радіоактивних середовищ від продуктів корозії і хімічних
домішок і, відповідно, для забезпечення безпечної експлуатації АЕС, а також захисту
навколишнього середовища, передбачена низка СВО.
Води з високим вмістом солі, до яких відносяться трапні і душові води,
переробляються методом дистиляції з подальшим очищенням отриманого дистиляту на
іонообмінних фільтрах. Очищений дистилят направляється на повторне використання для
потреб СВО. Отриманий після випарювання концентрат (кубовий залишок) надходить в баки
кубового залишку тимчасового вузла зберігання радіоактивних відходів.
Дещо відмінною є система переробки вод зливу першого контура, що містять
розчинену борну кислоту. Концентрат, отриманий під час випаровування цих вод, після
очищення на іонообмінних фільтрах від лужних сполук і радіоактивних домішок у вигляді
очищеного концентрованого розчину борної кислоти надходить знову в системи першого
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контуру. Отриманий дистилят проходить очищення на іонообмінних фільтрах, а потім
направляється на повторне використання для потреб СВО.
Рідкі радіоактивні середовища з відносно низьким вмістом домішок, (продувні води
контура, басейну витримки відпрацьованого палива та ін), крім солей борної кислоти,
переробляються методом іонного обміну і знову повертаються до системи першого контуру.
В процесі функціонування установок утворюються радіоактивні стоки:
 регенераційні та відмивальні води;
 радіоактивні дренажі;
 скиди від пробовідбірних ліній.
Всі перераховані вище радіоактивні стоки направляються для переробки на
установку СВО-3 і мають загальну назву - трапні води.
До радіоактивних стоків відносяться також:
 води дезактивації приміщень, обладнання, трубопроводів;
 скиди з спецпральні, душових, санітарних шлюзів.
Система спецканалізації
Для збору неорганізованих протікань систем зони суворого режиму, а також
технічних дренажів, вод після зовнішньої дезактивації обладнання і приміщень зони суворого
режиму, для виключення неконтрольованого потрапляння радіоактивних вод у навколишнє
середовище проектом передбачена спецканалізація. У кожному приміщенні зони суворого
режиму реакторного відділення та спецкорпусу встановлюються трапи спецканалізації для
прийому в них вод, що потрапили на підлогу приміщення.
Трапні води трубами спецканалізації самопливом направляються в баки
спецканалізації. У всіх приміщеннях, де є трапи, встановлені сигналізатори появи вологи.
Води, зібрані системою спецканалізації, насосами спецканалізації відправляються на
установку СВО-3.
До РРВ відносяться:
 концентрат випарювання під час дистиляції з випарних апаратів очищення
трапних вод і вод спецпральні (кубовий залишок);
 відпрацьовані іонообмінні смоли фільтрів СВО;
 шлам з бака-відстійника і бака-приямка трапних вод.
Утворені відходи надходять до проміжного вузла зберігання РРВ.
Кількість РРВ оцінюється:
 кубовий залишок випарювальних установок (в перерахунку на сухі солі) з одного
блока – 58 м3/рік;
скидання фільтруючих матеріалів з одного енергоблоку - 23 м3/рік, в тому числі
низькоактивних - 16 м3/рік.
Нижче в таблиці 1.10 наведено дані щодо утворення середньоактивних РРВ під час
роботи двох енергоблоків № 1, 2.
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Таблиця 1.10 – Утворення середньоактивних РРВ на Хмельницькій АЕС
Найменування

Об'єм утвореного кубового
залишку, м3
Об'єм утвореного соляного
концентрату м3
Об'єм відпрацьованих
сорбентів, м3

Показник утворення РРВ за рік, м3/рік
2010

2011

2012

2013

2014

2015

150,2

134,4

122,5

121,8

122,5

139,0

Усередн
ений
131,73

37,2

36,0

42,0

46,8

34,8

27,6

37,4

3,0

11,2

0

0

8,0

3,0

4,2

Контрольний рівень утворення кубового залишку під час роботи одного енергоблока
на ХАЕС встановлений еквівалентним 262 м3/рік. Згідно таблиці цей рівень не був
перевищений навіть за умови функціонування двох енергоблоків.
Прогнозоване максимальне збільшення показника утвореного кубового залишку і
сольового плаву концентрату з введенням енергоблоків № 3,4 не повинно перевищити
контрольний рівень утворення кубового залишку і за сольовим концентратом не більше 50 60 м3рік.
В процесі експлуатації постійно утворюється радіоактивне масло, основним
джерелом появи якого є маслосистема ГЦН. Збір в місцях утворення і транспортування
масла проводиться в спеціальних ємностях місткістю 50 або 2,5 л.
Характеристика джерел твердих радіоактивних відходів
До ТРВ відносяться: забруднене демонтоване обладнання, трубопроводи і
арматура, забруднені інструменти і пристосування, відпрацьовані фільтри і фільтруючі
матеріали систем вентиляції, теплоізоляційні матеріали, деревина, використана для
проведення ремонтних робіт, обтиральні матеріали, гума, пластикат, металева стружка,
спецодяг, папір, використані засоби індивідуального захисту (ЗІЗ), які не підлягають обробці.
До ТРВ відносяться також затверджені РРВ. Це кубові залишки випарних апаратів
СВО-3 і СВО-7 після переробки на установці глибокого упарювання. Отриманий в результаті
роботи установки глибокого упарювання сольовий концентрат розфасовується в контейнерибочки місткістю 0,2 м3.
Збір ТРВ здійснюється в місцях їх утворення: в реакторному відділенні головного
корпусу та в спецкорпусі. Сортування ТРВ на 1, 2 і 3 категорії радіоактивності здійснюється
за місцем їх утворення шляхом пакування в паперові або поліетиленові мішки одноразового
користування з наступним завантаженням у відповідні контейнери-збірники, розміри і
конструкція яких передбачають можливість механізованого навантаження і розвантаження їх
з транспортних засобів.
Транспортування ТРВ від місць збору в сховища ТРВ в спецкорпусі і в будівлі
переробки радіоактивних відходів (ХТРО) проводиться в контейнерах, що транспортуються
спеціальними транспортними засобами – автомобілями і електровізками. При цьому ТРВ з
оббудови реакторного відділення, в залежності від категорії радіоактивності,
транспортуються естакадою за допомогою спеціального електровізка вантажопідйомністю
п'ять тонн, або вантажопідйомністю одна тонна відповідно у сховищі в спецкорпусі, чи в
будівлі переробки. Відходи зі спецкорпусу транспортуються для зберігання в будівлю
переробки спеціальними електровізками вантажопідйомністю 5 або 1 т транспортною
естакадою.
Потужність дози випромінювання на відстані 1 м від контейнера з РАВ не перевищує
10 мбер/год.
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Великогабаритні відходи, які не розбираються і не ріжуться, і для яких не може бути
передбачена тара, видаляються з дотриманням необхідних запобіжних заходів
(герметизація, покриття акумулюючою сумішшю, зачохлювання), що виключають можливість
поширення радіонуклідів у навколишнє середовище.
Всі транспортно-технологічні операції з ТРВ супроводжуються радіаційним
контролем (вимірюється потужність дози гамма-випромінювання на поверхні відходів або
захисного контейнера), для забезпечення радіаційної безпеки персоналу станції.
В таблиці 1.11 наведено дані щодо утворення ТРВ під час роботи енергоблоків
№ 1, 2.
Таблиця 1.11 – Утворення ТРВ під час роботи енергоблоків №1, 2
Об'єм утворених ТРВ по роках, м3

Категорія РАВ
2010

2011

2012

2013

2014

Усереднений
об'єм за 20102014 рр., м3/рік

Низькоактивні

215,0

190,1

156,1

125,2

169,0

171,08

Объем
ТРО за
2015 г.,
м3
135,67

Середньоактивні

0,25

3,35

0,40

0,65

2,86

1,5

5,83

Високоактивні

0,165

0,340

0,155

0,045

0,325

0,206

0,141

Всього:

215,42

193,79

156,66

125,90

172,19

172,79

141,65

Аналіз джерел надходження радіонуклідів в агроекосистеми за умови
нормальної експлуатації енергоблока.
Ступінь радіоактивного забруднення агропромислової продукції та величина дозових
навантажень на сільськогосподарські рослини, тварини і в результаті на людину за харчовим
ланцюжком визначається:
 загальною кількістю радіонуклідів, що викидаються в навколишнє середовище;
 характером розсіювання цих радіонуклідів;
 фізико-хімічними властивостями радіонуклідів;
 властивостями забрудненого ґрунтового і рослинного покриву.
Основний внесок у загальну кількість газо-аерозольних викидів енергоблоку вносять
інертні радіоактивні гази, які безпосередньо не беруть участі у міграції ланками
агроекосистем, а, відповідно, і у формуванні дози за харчовими ланцюгами. Очікуваний
внесок в сумарну потужність викиду радіоізотопів йоду, інших продуктів поділу і активованих
продуктів корозії дуже малий, причому багато з них мають періоди напіврозпаду тривалістю
кілька годин. При розгляді міграції радіонуклідів у компонентах агроекосистеми, слід
приділяти основну увагу радиоизотопам так званих біогенних хімічних елементів і
радіонуклідів, для яких стабільні носії-аналоги є біогенними елементами. При цьому для
оцінки наслідків поряд з даними про ґрунтово-кліматичних умов території, особливості
ведення сільськогосподарського виробництва і т. д. в якості одного з основних критеріїв
повинні бути використані оцінки ймовірних значень щільності забруднення території
радіонуклідами.
Розглядаються основні шляхи надходження радіонуклідів в компоненти
агроекосистем. Значна частина радіонуклідів, що надходять в атмосферу, утворюють
аерозолі і під впливом гравітаційних сил, а також під впливом дощу, туману, снігу випадають
на поверхню землі. Осідання радіонуклідів на рослинність відбувається і в дні без опадів,
іноді частка сухого осадження достатньо висока (визначається станом атмосфери).
Випадання радіоактивних аерозолів на поверхню рослин призводить до накопичення в їх
надземних частинах всієї сукупності радіонуклідів, що осідають. Затримування радіоактивних
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аерозолів, що осіли і їх подальші втрати залежать: від щільності фіто-маси на одиницю
площі, виду рослин, розмірів частинок осідання, відносної вологості до і після випадання та
ін. Безпосередньо після осадження починається і процес видалення радіоактивних частинок
з поверхні рослин. Максимальні втрати радіонуклідів у рослин відбуваються вже протягом
першої доби. В середньому для різних культур до 70-90 % втрат відбувається протягом
перших 7-10 діб. Середній період напіввтрат луково-пасовищної рослинності є трохи довшим
і може коливатися від 7 до 17 діб. Під час безперервного випадання в цілому внесок цього
процесу в загальне забруднення рослинності визначається інтенсивністю випадання
радіоактивних речовин. Інтенсивність випадання радіонуклідів за очікуваної потужності
викидів дуже низька (наприклад, рівноважна інтенсивність випадання для 137Cs має порядок
10-10 Бк/(м2·с)) і, відповідно, аеральне забруднення рослинності буде дуже незначним.
На рисунку 1.9 представлена блок-схема основних шляхів надходження
радіонуклідів в раціон людини. Під час безперервного випадання постійно відбувається
забруднення ґрунтової поверхні радіоактивними речовинами з атмосфери. Частина
радіонуклідів безпосередньо потрапляє на ґрунтовий покрив, а частина затримується
рослинністю. Як було показано вище, процес очищення рослинності є дуже динамічним, і
протягом декількох тижнів після радіоактивних випадання радіонукліди практично повністю
потрапляють на ґрунтовий покрив і включаються в подальші процеси міграції ланками
біоценозу. Ці процеси включають: вертикальну і горизонтальну міграцію радіонуклідів,
перехід їх в рослини.
.
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Рисунок 1.9 – Основні шляхи міграції радіонуклідних викидів АЕС у раціон людини
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Під міграцією радіонуклідів у ґрунтах мається на увазі сукупність процесів, які
призводять до переміщення радіонуклідів у ґрунтах або перерозподілу їх між різними
фазами і станами, що зумовлює просторово-часовий перерозподіл радіонуклідів вглиб і
горизонтально, сприяє надходженню їх у рослини, в ґрунтові води, води водойм. До рушійних
сил, що викликають міграцію радіонуклідів в ґрунтах, відносяться: фільтрація атмосферних
опадів вглиб ґрунту, капілярне підтікання вологи до поверхні в результаті випаровування,
термоперенесення вологи під дією градієнта температури, рух води поверхнею ґрунту,
дифузія вільних і адсорбованих іонів, перенесення радіонуклідів на мігруючих колоїдних
частинках, перенесення кореневими системами рослин, процеси сорбції та десорбції
речовиною ґрунту. Інтенсивність цього процесу дуже сильно залежить від фізико-хімічних
властивостей радіонуклідів і ґрунтових умов. Так, такі радіологічно значущі радіонукліди, як
137
Cs и 90Sr поводяться в однакових умовах абсолютно по-різному. За наявними сьогодні
даними більше 90 % радіоцезію чорнобильських випадінь в непорушених ґрунтах
знаходиться у верхньому п'ятисантиметровому шарі. Радіостронцій є більш рухливим завдяки процесам вертикальної міграції сьогодні він розподілений на глибині до 40 см, хоча
на незадернованих пісках в зоні відчуження його максимуми спостерігалися і на глибині
більше метра. Якщо врахувати той факт, що ґрунтові води для Полісся знаходяться, в
основному, на глибині більше трьох метрів, то можна стверджувати, що процеси
вертикальної міграції майже не сприяють потраплянню радіонуклідів в ґрунтові води та
подальшому поширенню у відкриті водойми. Навіть якщо радіонукліди потрапляють у
водоносні горизонти, то подальша їх горизонтальна міграція відбувається дуже повільно
через низькі швидкості переміщення ґрунтових вод.
Процеси горизонтальної міграції в геохімічних ландшафтах включають в себе
вітрове перенесення, стікання поверхневих вод в гідрологічну мережу і безстічні пониження
рельєфу. Величина вітрового перенесення визначається швидкістю вітру, властивостями (в
першу чергу механічний склад ґрунту) і станом (задернованность, вологість і т. д.) ґрунтового
покриву. Цей процес призводить до незначного перерозподілу радіоактивності в
навколишньому середовищі. Для Полісся коефіцієнт вітрового підйому для природних умов
(природні, напівприродні екосистеми) становить 0,01-0,001 % в рік від запасу активності на
одиниці площі. Під час ведення активної техногенної діяльності (оранка, дискування і т. д.)
цей коефіцієнт може досягати 1 %. Такі величини перерозподілу активності можуть мати
значення у випадку забруднення рослинності на суміжних угіддях радіонуклідами, кореневе
надходження яких дуже низька (наприклад, ізотопи плутонію).
Радіоактивне забруднення поверхневих водних об'єктів після випадання
радіонуклідів відбувається шляхом «рідкого» і «твердого» стікання радіонуклідів. «Рідке»
стікання — це міграція розчинених у воді радіонуклідів. "Тверде" стікання - це міграція
радіонуклідів, сорбованих на дрібнодисперсної фракції ґрунту. "Тверде" стікання, як правило,
домінує над "рідким". Напрямки та інтенсивність винесення радіонуклідів у водойми
визначається конкретними ландшафтно-геохімічними та кліматичними умовами. Під час
міграції радіонуклідів з ґрунтовим стіканням від меж вододілів до заплави відбувається їх
значна акумуляція геохімічними бар'єрами. Результати вивчення горизонтальної міграції 90Sr
глобальних випадінь показали, що середньорічне винесення цього радіонукліду в річки з
поліських ландшафтів коливається від 2,5 до 1 % з тенденцією зменшення з плином часу з
початку випадання. Для ландшафтів з суглинними ґрунтами винесення радіостронцію
становив в 1961-67 рр. 0,2-0,5 %. За результатами вивчення стоку радіонуклідів темпи їх
втрат з різних водозборів склали від 0,01 до 1 % в рік для 137Cs і 0,1-3,3 % для 90Sr. За
даними модельних експериментів, величини винесення радіонуклідів під впливом водноерозійних процесів коливалися від десятих до тисячних часток відсотка. Наведені вище дані
дозволяють говорити про те, що інтенсивність міграції радіонуклідів з водозборів в
середньому становить близько 1 % в рік.
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Аналізуючи основні шляхи міграції радіонуклідів, можна констатувати той факт, що
інтенсивність цих процесів дуже мало впливає на зміну радіологічної ситуації, яка склалася
на конкретній території після початкового випадання.
Ґрунт володіє значною ємністю поглинання радіонуклідів, і їх інтенсивна сорбція в
цьому депо обмежує просторовий перерозподіл і кореневе надходження в рослини.
Коренева система рослин виступає в ролі селективного бар'єру, який виключає потрапляння
в надземну масу фітомаси біологічно інертних радіоактивних елементів. Таким чином,
розглядаючи кореневий шлях надходження, потрібно брати до уваги тільки біологічно
рухливі радіонукліди. З одного боку сорбція радіонуклідів ґрунтом обмежує їх надходження в
рослини, а з іншого - надовго утримує в кореневмісному шарі ґрунту, де вони тривалий час є
джерелом надходження до рослин. Інтенсивність переходу радіонуклідів в рослини залежить
від багатьох факторів, основні з яких - агрохімічні властивості ґрунтів, фізико-хімічні
властивості радіонуклідів і біологічні особливості рослин. Надалі аналіз поведінки
радіонуклідів в ланках агроекосистем будемо проводити на прикладі довгоживучих,
небезпечних в радіологічному аспекті радіонуклідів 137Cs и 90Sr.
Існує кілька шляхів надходження радіонуклідів в раціон харчування людини. Один з
них – це ланцюжок "орні угіддя–рослини-продукція рослинництва". Інтенсивність міграції
радіонуклідів цим ланцюжком в першу чергу визначається типом ґрунтів під орними угіддями,
культурою, фізико-хімічними властивостями радіонукліда і щільністю забруднення поверхні
ґрунту. Рівень переходу 90Sr з ґрунту в рослини в першу чергу залежить від типу ґрунту.
Найбільш високі рівні забруднення рослинності спостерігаються на дерново-підзолистих
ґрунтах, особливо легкого гранулометричного складу, менші - на сірих лісових ґрунтах і
сероземах, найнижчі на чорноземах. Порядок розташування ґрунтів за зменшенням рівня
переходу в рослини 137Cs такий: торф'яно-болотні різного ступеня зволоження, дерновопідзолисті піщані, дерново-підзолисті супіщані, дерново-підзолисті суглинні, сірі лісові,
чорноземи. Максимальне накопичення 137Cs спостерігається на торф'яно-болотних ґрунтах,
які в основному використовуються як пасовищні угіддя і сінокоси.
У ґрунтовому покриві досліджуваного регіону переважають дерново-підзолисті
ґрунти різного ступеня оглеєності, які займають середнє положення за критичністю переходу
137
Cs і 90Sr в продукцію рослинництва. В таких ґрунтах 90Sr є більш рухливим, ніж 137Cs і за
однакових умов забруднення потоки першого з продукцією рослинництва будуть
перевищувати вказані для другого. У загальному випадку внесок цього шляху міграції у
формування середньої індивідуальної дози за рахунок перорального надходження буде
визначальним для 90Sr. Потоки 137Cs за рослинним ланцюжком, в інших рівних умовах,
будуть набагато меншими і цей шлях міграції радіонукліда не буде для нього основним.
Інший шлях надходження радіонуклідів в раціон людини пов'язаний з ланцюжком
"корм-тварини-продукція тваринництва-людина". В принципі радіонукліди можуть надходити
в організм тварин через органи дихання, шлунково-кишковий тракт і поверхню шкіри. Але
потенційний внесок цих шляхів у забруднення кінцевої продукції різний. Якщо в період
радіоактивного випадання велика рогата худоба знаходиться на пасовищі, то надходження
радіонуклідів у відносних одиницях може скласти: через травний канал 1000, органи дихання
1 і шкіру 0,0001. Особливу роль у загальній схемі міграції радіонуклідів займають жуйні
тварини, яким потрібно багато грубих і соковитих кормів – у пасовищний період протягом
доби корова поїдає траву з площі 100-300 м2, а саме лукові і і пасовищні рослини
відрізняються вищим накопиченням радіонуклідів у порівнянні з рослинами на орних ґрунтах.
Це пов'язано з поглинанням травами поживних елементів з дернини, в якій сорбуються
радіонукліди, а також з типом ґрунтів під пасовищними угіддями. У випадку забруднення
природних і окультурених луків тривалого користування радіоактивні випадання
акумулюються на поверхні рослинних решток, зосереджених в дернині і звідти порівняно
повільно мігрують в мінеральні шари ґрунту, в той час як на орних угіддях відбувається
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щорічне зменшення концентрації радіонуклідів, які випали, в кореневому шарі ґрунту
унаслідок переорювання. Луки є об'єктами природи з дуже інтенсивним процесом
життєдіяльності із залученням в біологічний кругообіг великої кількості трав'янистої біомаси,
що вимагає великої кількості поживних речовин. Разом з поживними речовинами надходять
радіоактивні цезій і стронцій, які є хімічними відповідними аналогами калію і кальцію.
Найбільш критичними з точки зору переходу 137Cs в рослини є луки, сформовані на торф'яноболотистих ґрунтах з надлишковим зволоженням. Максимальний вміст радіоактивного
стронцію спостерігається на суходільних луках, сформованих на дерново-підзолистих
ґрунтах легкого механічного складу з низьким вмістом обмінного кальцію. Різна рухливість
цих радіонуклідів в одних і тих же умовах пояснюється різними механізмами їх сорбції в
ґрунті. Для 137Cs властива незворотна сорбція дрібнодисперсною мінеральною фракцією
ґрунту. 90Sr переважно сорбується органічною речовиною ґрунту.
Таким чином, соковиті і грубі корми, джерелом яких є луки і пасовища, це основний
шлях надходження радіонуклідів в організм тварин. Подальша їх поведінка в організмі
тварин, їх перехід в сільськогосподарську продукцію визначається біологічною доступністю
радіонуклідів. Перехід радіонуклідів у м'ясо та молоко визначається фізико-хімічними
властивостями радіонуклідів, а також видовими особливостями та віком тварин.
Максимальний перехід в м'ясо характерний для радіоізотопів цезію - 8 % від добового
надходження з раціоном на 1 кг. Перехід радіоізотопів стронцію в м'ясо набагато менший і
складає 0,04 % від надходження за добу на 1 кг. Виділення цих двох радіонуклідів з молоком
корів також сильно відрізняється. За наведеними даними перехід радіоізотопів стронцію із
добового раціону в пасовищний період становить 0,14 %, а радіоізотопів цезію – 0,9 %. З
наведеного вище матеріалу можна зробити висновок, що шлях надходження через
продукцію тваринництва в раціон людини найбільш значущий для радіоізотопів цезію. Як
показано на прикладі оцінки формування середніх індивідуальних доз для сільського
населення, що проживає у забруднених після аварії на ЧАЕС районах, при пероральному
надходженні 137Cs з продуктами харчування основними дозотворчими продуктами є молоко і
м'ясо (від 80 до 90 % дози внутрішнього опромінення).
Цей шлях надходження радіоцезію має дуже велике значення для досліджуваного
регіону, оскільки в його ґрунтовому покриві значні площі зайняті торфово-болотними
ґрунтами. Угіддя, розташовані на таких ґрунтах, дуже активно використовуються населенням
для випасу худоби і заготівлі сіна. Результат - на низьких рівнях забруднення високий вміст
137
Cs в молоці (в деяких випадках перевищує допустимі рівні).
Саме через використання пасовищ і сіножатей, розташованих на територіях з
несприятливими ландшафтно-екологічними умовами, ефективні дози додаткового
опромінення населення в ряді населених пунктів Рівненської області, що перевищують
встановлений ліміт дози.
Також існує дуже важливий шлях надходження радіоцезію в організм людини, який
пов'язаний з особливостями даного регіону. Це гриби, ягоди і м'ясо диких тварин. Частка
території, зайнятої лісами, в регіоні складає близько 50 % і не дивно, що дари лісу займають
вагому добавку до раціону харчування населення. Так, на Рівненщині середньостатистична
сім'я споживає від 10 до 12 кг свіжих грибів і від 3 до 5 кг лісових ягід на одного члена сім'ї на
рік. У цьому випадку близько 60 % дози внутрішнього опромінення формується за рахунок
грибів і ягід.
Шляхи надходження радіонуклідів у раціон людини, які пов'язані з
водокористуванням, для регіону розміщення станції не мають великого значення з кількох
причин:
 вода з відкритих водойм не використовується як питна;
 промислове виробництво риби відсутнє;
 зрошення не використовується в сільському господарстві.
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Таким чином, з точки зору міграційної рухливості, найбільш критичним ланками
агробіоценозу для досліджуваного регіону є ланцюжок корму-тварини-молоко. Так само дуже
важливою є ланка міграції радіоцезію, яка пов'язана зі споживанням населенням продуктів
харчування лісового походження.
Аналіз джерел надходження радіонуклідів в агроекосистеми за умови
нормальної експлуатації енергоблока
Проектна аварія – аварія, для якої проектом визначені вихідні події і кінцеві стани та
передбачені системи безпеки, що забезпечують з урахуванням принципу одиничної відмови
системи (каналу системи) безпеки або однієї додаткової помилки персоналу, обмеження її
наслідків установленими межами. Максимальна проектна аварія – це проектна аварія з
найбільш важкими радіаційними наслідками. Запроектна аварія – аварія, викликана не
врахованими для проектних аварій вихідними подіями або така, що супроводжується
додатковими порівняно з проектними аваріями відмовами систем безпеки або помилками
персоналу. Джерела надходження радіонуклідів в агроекосистеми для аварій однакові, але
наслідки можуть бути різними і залежать від кількості викинутих радіонуклідів.
Під час радіаційних аварій такого класу відбувається викид в навколишнє
середовище радіоактивних речовин і забруднення природного середовища, в тому числі і
сільськогосподарських угідь. Ступінь забруднення прилеглої до станції території залежить в
першу чергу від кількості викинутих в навколишнє середовище радіонуклідів і характеру їх
розсіювання в атмосфері. Несприятливими погодними умовами вважаються ті, за яких
відбувається мінімальне розсіювання радіоактивних речовин в атмосфері. За таких умов
відбувається формування забруднення невеликої території з дуже великими градієнтами
щільності випадання. Всі прогнозні оцінки розрахунку розсіювання радіонуклідів у випадку
аварій проводилися для таких несприятливих погодних умов (консервативна оцінка).
Джерела надходження радіоактивних речовин у ланки агроекосистем при аваріях в
першу
чергу
визначаються
радіонуклідним
складом
викиду,
структурою
сільськогосподарських угідь поблизу станції і порою року.
У випадку аварії в навколишнє середовище викидається така радіоактивна суміш
продуктів поділу: радіоактивні благородні гази (РБГ), радіоізотопи йоду, 137Cs, 90Sr. РБГ не
беруть участі в міграції ланками агробіоценозів з огляду на їхню інертність. Короткоживучі
радіоізотопи йоду відіграють основну роль у забрудненні сільськогосподарської продукції на
ранньому етапі аварії (кілька місяців). Саме на ранньому етапі аварії і проявляються
особливості поведінки радіонуклідів аварійного викиду в ланках агробіоценозів. На більш
пізніх етапах аварії провідну роль в забрудненні продукції гратимуть довгоживучі
радіонукліди 137Cs и 90Sr.
Максимальне забруднення сільськогосподарської продукції може статися у випадку
аварії в період вегетації. Більша частина радіонуклідів, осідаючи з атмосфери під час
проходження хмари, затримується на поверхні рослин, інша частина потрапляє
безпосередньо на ґрунтовий покрив. Під час збору врожаю або під час випасання худоби на
забруднених пасовищах, радіонукліди, в певній кількості від тих, що випали на поверхню
ґрунту (визначається інтервалом часу між аварією і збором врожаю, видом культури,
погодними умовами і т. д.), переходять у сільськогосподарську продукцію. Особливо
важливим шляхом міграції радіоізотопів йоду на ранній стадії аварії є ланцюжок "пасовищетварини-молоко". Якщо радіоактивне випадання відбулося в пасовищний період, то
радіонукліди йоду швидко включаються в трофічні ланцюги міграції, під час споживання
тваринами пасовищної рослинності, забрудненої аеральним шляхом. Особливо гострими в
радіаційному аспектами є перші тижні після аварії. Тривалість періоду переважно
позакореневого забруднення визначається першим вегетаційним періодом після аварії.
У наступний вегетаційний період після аварії основним механізмом залучення
радіонуклідів в міграцію сільськогосподарськими шляхами стає кореневе надходження
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радіонуклідів з ґрунту рослинами. У разі такої проектної аварії вказаними радіонуклідами
будуть довгоживучі 137Cs и 90Sr і тривалість цього періоду може охоплювати десятки років.
Кореневе надходження радіонуклідів в рослини істотно менше аерального забруднення
рослин завдяки сорбції радіоактивних речовин ґрунтом.
У ближній зоні ХАЕС в структурі землекористування представлені всі основні типи
сільськогосподарських угідь (сівозміни, пасовища, сінокоси і т. д.). Тому основний шлях
міграції радіоактивного випадання в агробіоценозах у випадку очікуваних аварій буде
визначатися їх початковим характером розсіювання в атмосфері (напрямок вітру, стан
атмосфери, опади).
Критичним джерелом надходження радіонуклідів у сільськогосподарську продукцію
під час ймовірних аварій будуть луки і пасовища, розташовані в заплаві річки Горинь. Отже,
критичним шляхом міграції радіонуклідів як на ранній фазі аварії, так і на наступних, буде
ланцюжок "пасовища-тварини- тваринницька продукція-людина" [31, 32, 33, 34, 35, 36 ].
Розрахунок можливого забруднення території регіону під час максимальної
проектної і запроектної аварій
Безпека АЕС характеризується неперевищенням меж і дотриманням умов безпечної
експлуатації. При цьому межами безпечної експлуатації визначаються встановлені проектом
значення параметрів технологічного процесу, відхилення від яких можуть призвести до
аварії, а умовами безпечної експлуатації – установлені проектом мінімальні умови щодо
кількості, характеристик, стану працездатності та умов технічного обслуговування систем,
важливих для безпеки, за яких забезпечується дотримання меж безпечної експлуатації.
У чинних нормативних документах з безпеки (НП 306.2.141-2008. Загальні
положення безпеки атомних станцій і НП 306.2.145-2008. Правила ядерної безпеки
реакторних установок атомних станцій з реакторами з водою під тиском. ДКЯР України,
2008) містить вимогу про розгляд у проектах АЕС питань проектних і запроектних аварій.
При цьому такий розгляд проводиться з метою оцінки технічного рівня безпеки АЕС і
визначення достатності технічних і організаційних засобів і методів для подолання наслідків
проектних аварій і управління та/або звірки наслідків запроектних аварій.
Розглядається широкий спектр проектних аварій, які характеризуються досить
низькою частотою виникнення і нейтралізуються з урахуванням консервативного підходу в
частині роботи систем, призначених для нейтралізації аварій.
Найбільш важкою проектною аварією (максимальною проектною аварією) є аварія з
розривом головного циркуляційного контура. У зазначеній аварії з урахуванням
передбачених заходів з охолодження активної зони системою САОЗ забезпечується
неперевищення максимальної проектної межі пошкодження твелів.
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Аварії систем поводження з РАВ
Установки спецводоочищення
Під час введення в експлуатацію енергоблоків № 3,4 на додаток до наявних
установок СВО, вже введеним в експлуатацію з енергоблоками № 1,2, будуть вводитися
СВО-1, 2, 5, 6. Установка СВО–6 була змонтована з енергоблоком №2.
Основними аварійними ситуаціями, що виникають в системі СВО є:
 підвищення температури води перед іонообмінними фільтрами вище
допустимої, в результаті чого може бути порушена нормальна робота фільтрів;
 порушення щільності ємностей, що містять радіоактивні середовища, в
результаті чого можливе поширення радіоактивного середовища;
 розрив трубопроводу з радіоактивним середовищем.
Аварійна ситуація, пов'язана з пожежею на установках СВО, не розглядається,
оскільки відсутні потенційні джерела загоряння і горіння.
Для захисту іонообмінного матеріалу фільтрів від пошкодження під час підвищення
температури води, що надходить для очищення, передбачаються блокування, що
відключають фільтри при температурі води вище 60 oС.
Щоб уникнути поширення радіоактивності у випадку розриву трубопроводів,
приміщення облицьовані корозійностійкою сталлю до рівня можливого затоплення
приміщення.
У випадку ННЕ і аварійних ситуацій на установках СВО вихід рідких радіоактивних
середовищ в навколишнє середовище виключається. Небезпека радіоактивного
забруднення навколишнього природного середовища та опромінення населення відсутня.
Сховище РРВ
Сховище РРВ, розташоване в спецкорпусі, введено в експлуатацію з енергоблоком
№1. Сховище розраховане на надходження РРВ, які будуть утворюватися під час
експлуатації чотирьох енергоблоків. Можливі наступні аварійні ситуації:
 переповнення баків;
 зниження щільності баків;
 підвищення тиску в баках.
Під час ННУЕ та аварійних ситуацій в сховище РРВ вихід рідких радіоактивних
середовищ в навколишнє середовище виключається.
Небезпека радіоактивного забруднення навколишнього природного середовища та
опромінення населення відсутня.
Для охорони навколишнього середовища, виключення потрапляння активних
середовищ в ґрунтові води, виконана надійна гідроізоляція фундаментної частини будівлі.
Оперативний контроль за навколишнім середовищем здійснюється системою
спостережних свердловин, розташованих ззовні,за периметром сховищ спецкорпусу.
Установка затвердіння РРВ
В якості установки затвердіння на АЕС в експлуатації знаходиться установка
глибокого упарювання (УГУ 1-500).
Джерелами радіоактивного випромінювання в приміщеннях установки глибокого
упарювання є кубовий залишок і сольовий концентрат.
Можливі аварійні ситуації:
 розгерметизація приймального бака кубового залишку;
 розрив трубопроводу кубового залишку з працюючим монжюсом;
 знеструмлення АЕС;
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 зовнішні впливи.
Аварійна ситуація, пов'язана з пожежею на УГУ, не розглядалася, оскільки відсутні
потенційні джерела займання і горіння.
У випадку ННЕ і аварійних ситуацій на установках глибокого випарювання вихід
рідких радіоактивних середовищ в навколишнє середовище виключається. Небезпека
радіоактивного забруднення навколишнього природного середовища та опромінення
населення відсутня.
Модульне сховище контейнерів «ББ-куб»
Модульне сховище призначене для тимчасового зберігання контейнерів-бочок з
сольовим концентратом. Модульне сховище було введено в експлуатацію з енергоблоком
№ 2.
Джерелами можливого радіоактивного забруднення навколишнього середовища є
контейнери «ББ-куб» з сольовим концентратом, автотранспорт і транспортний візок під час
проведення транспортно-технологічних операцій з ними.
В якості аварійних ситуацій можливі:
 падіння контейнера-бочки з сольовим концентратом та її розгерметизацією;
 падіння заповненого контейнера "ББ-куб" при транспортуванні та встановленні
його на майданчик зберігання;
 знеструмлення АЕС;
 пожежа на майданчику зберігання.
Виконаний аналіз дозволив зробити висновки:
 у всіх аварійних ситуаціях забезпечується радіаційна безпека обслуговуючого
персоналу;
 у розглянутих вихідних подіях відсутній вихід радіоактивних речовин за межі
виробничих приміщень.
Вплив модульного сховища з контейнерами «ББ-куб» як джерела радіоактивного
забруднення на навколишнє природне середовище відсутній.
За час експлуатації модульного сховища аварійні ситуації не виникали. Вихід і
викидання радіоактивних речовин в навколишнє середовище був відсутній. Перевищення
дозових навантажень персоналу, залученого для роботи з контейнерами типу «ББ-куб», не
відбувалося.
Сьогодні проводяться роботи з вивантаження контейнерів-бочок з сольовим
концентратом з контейнерів типу «ББ-куб» у комірки блоку зберігання СТРВ.
Комплекс з переробки радіоактивних відходів
Комплекс з переробки радіоактивних відходів входить до складу пускового
комплексу енергоблоку № 2. Виконаний аналіз показав, що під час ННЕ і аварійних ситуацій
на установках переробки ТРВ, що входять до складу комплексу, вихід радіоактивних
середовищ в навколишнє середовище виключається. Небезпека радіоактивного
забруднення навколишнього природного середовища та опромінення населення відсутня.
Зберігання ТРВ
В якості вихідних подій аварійних ситуацій розглядалися падіння контейнерів-бочок,
знеструмлення АЕС, пожежа в приміщеннях, помилка оператора, зовнішні впливи
(землетрус, ударна хвиля, смерч). Виконаний аналіз показав, що під час ННЕ та аварійних
ситуацій за умови зберігання ТРВ вихід радіоактивних середовищ в навколишнє середовище
виключається. Небезпека радіоактивного забруднення навколишнього природного
середовища та опромінення населення відсутня.
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транспортування

промисловим

Система поводження з ТРВ є єдиною для всіх енергоблоків, в тому числі і для
енергоблоків № 3 і 4.
Аварійними ситуаціями в системі поводження з ТРВ можуть бути:
 падіння контейнера-збірника;
 несправності вантажопідйомних механізмів, розвантажувального пристрою;
 поломка спецавтомобіля ОТ-20.
Аварії не призводять до порушення меж експлуатації. Вихід радіоактивних речовин в
навколишнє середовище відсутній.
Розрахунок різних оцінок радіологічного стану регіону в разі максимальної проектної
(МПА) і запроектної аварій проводився для найгірших погодних умов: Категорія стійкості
атмосфери по Пасквіллу F, швидкість вітру 1 м / с, напрямок вітру на м. Нетішин. Швидкість
осадки радіоізотопів елементарного йоду 0,02 м/с, аерозолів 0,008 м/с, органічного йоду
0,0005 м/с.
Випадок штильової погоди при МПА не розглядався, оскільки в згаданих умовах
дифузійне перенесення домішки в повітрі буде превалювати над вітровим перенесенням.
При цьому навколо джерела викиду утворюється штильова хмара і в результаті осадки
радіонуклідів забрудненої виявляється обмежена територія. Максимально забрудненим
виявиться промисловий майданчик. Радіаційний вплив на населення буде мінімальним.
Оцінка радіологічного стану регіону в разі аварійних ситуацій виконана з
використанням даних за характеристиками інтегральних викидів. При МПА джерелом
радіоактивних викидів є витік через захисну оболонку з висотою викиду 0 м і його тривалістю
8 ч. Характеристика викиду за радіонуклідним складом наведена в таблиці 1.12.
Для цієї аварії були отримані прогнозні оцінки щільності забруднення території
радіонуклідами, а також розподілу тимчасового інтегралу об'ємної активності радіонуклідів у
приземному шарі повітря. Розподіл цих величин уздовж сліду викиду наведено в таблицях
1.12 та 1.13. Это максимальная консервативная оценка (значение в точке). При усреднении
по секторам эти величины будут значительно ниже.
Як видно з представлених у таблиці 1.12 значень, при МПА щільність забруднення
території 137Cs за межами СЗЗ знаходиться на рівні фонового (реальної щільності
забруднення регіону) забруднення території. Сумарне забруднення радіонуклідами йоду в
перший час після аварії в санітарно-захисній зоні може досягати десятків МБк/м2. Через
кілька місяців після аварії основний внесок в сумарну щільність забруднення будуть давати
довгоживучі радіонукліди 137Cs, 90Sr. Отримані оцінки показали, що для даної аварії в
"гострий" період на близьких відстанях від джерела викиду основними дозотворчими
радіонуклідами будуть 95Nb, 131I, 95Zr, 140Ba. Основними радіонуклідами, які формують
пожиттєві дози, є ізотопи цезію і 90Sr.
При ЗПА джерелом радіоактивних викидів є витік через захисну оболонку з висотою
викиду 0 м і його тривалістю 8 ч. Характеристика викиду за радіонуклідним складом
наведена в таблиці 1.10. Слід зазначити, що висота викиду (якщо вона нижче висоти будівлі)
мало впливає на розсіювання через утворення об'ємного джерела викиду, розмір якого
визначається розміром будівлі і погодними умовами. Саме в районі цього джерела
(промисловий майданчик) і буде максимальне забруднення.
Як видно з представлених у таблиці 1.13 значень, при ЗПА щільність забруднення
території 137Cs в межах санітарно-захисної зони може на два порядки величин перевищувати
наявні рівні забруднення. За межами цієї зони максимальне додаткове забруднення цим
ізотопом цезію до відстані 15 км може перевищувати фонове на порядок величини. Щільність
забруднення території 90Sr в межах СЗЗ може досягати десятків кБк·м-2. За межами СЗЗ
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додаткове забруднення території цим радіонуклідом можна порівняти з фоновим. Сумарне
забруднення радіонуклідами йоду в перший час після аварії в санітарно-захисній зоні може
досягати декількох сотень МБк/м2 (в ближній зоні аварії). За межами СЗЗ максимальна
щільність забруднення ізотопами йоду може досягати декількох МБк/м2. Через кілька місяців
після аварії основний внесок в сумарну щільність забруднення будуть давати довгоживучі
радіонукліди 137Cs, 90Sr. Основними дозотворчими радіонуклідами є 131I і ізотопи цезію
(пожиттєва доза).
Часовий інтеграл об'ємної активності радіонуклідів в приземному шарі атмосфери
характеризуєь динаміку процесів розсіювання і визначає дозові навантаження від
проходження хмари і інгаляції.
Таблиця 1.12 – Очікувані викиди в атмосферу основних дозотворчих радіонуклідів
при максимальній проектній аварії
Нуклід

Викид, Бк

Викид для різних сполук йоду, Бк
І2

131

Метиліодід

-

1,89·10

11

8,68·1011

132

-

1,55·1011

5,09·1011

133

-

1,53·1011

6,78·1011

134

-

4,29·1010

8,86·1010

135

I

-

6,1·1010

2,49·1011

Kr

3,11·1011

-

-

85

2,77·1011

-

-

87

2,77·1011

-

-

88

7,80·1011

-

-

Xe

1,98·1011

-

-

Xe

4,04·10

09

-

-

2,22·10

13

-

-

Xe

4,21·1011

-

-

135

Xe

8,46·1011

-

-

138

Xe

7,17·1010

-

-

88

Rb

5,78·1010

-

-

89

5,90·1009

-

-

89

2,81·1011

-

-

90

1,85·1010

-

-

95

Zr

4,26·1011

-

-

95

Nb

7,39·1011

-

-

99

Mo

4,94·1008

-

-

11

-

-

I
I
I
I

85m

Kr
Kr
Kr

131m
133m
133

Xe

135m

Rb
Sr
Sr

103

Ru

1,52·10
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Викид для різних сполук йоду, Бк
І2

Метиліодід

1,63·1010

-

-

131

6,30·1009

-

-

132

Te

6,16·1010

-

-

134

Cs

3,69·1010

-

-

13

7Cs

2,29·1010

-

-

138

1,62·1010

-

-

140

1,86·1011

-

-

140

106

Ru
Te

Cs
Ba

2,53·10

11

-

-

141

2,77·10

11

-

-

144

2,44·1011

-

-

La

Ce
Ce

Таблиця 1.13 – Очікувані викиди в атмосферу основних дозотворчих радіонуклідів у
випадку запроектної аварії
Нуклід

Викид, Бк

Викид для різних сполук йоду, Бк
І2

Метиліодід

131

-

1,805·1013

6,987·1013

132

-

2,219·1013

5,391·1013

133

-

4,393·1013

1,613·1014

134

-

3,840·1013

5,596·1013

135

I

-

1,027·1013

3,66·1013

Kr

1,92·1014

-

-

1,17·10

13

-

-

2,94·10

14

-

-

I
I
I
I

85m
85

Kr

87

Kr

131m

Xe

1,02·1013

-

-

133m

Xe

1,84·1012

-

-

Xe

2,18·1015

-

-

Xe

2,90·1014

-

-

135

Xe

4,67·1014

-

-

138

Xe

1,76·1014

-

-

88

Rb

2,28·1013

-

-

89

7,97·1012

-

-

89

Sr

6,34·1011

-

-

90

Rb

12

-

-

133

135m

Rb

5,03·10
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Викид для різних сполук йоду, Бк
І2

Метиліодід

90

4,09·1010

-

-

91

6,02·1011

-

-

92

7,95·1011

-

-

93

7,47·1011

-

-

2,60·1010

-

-

Nb

8,88·1010

-

-

95

Nb

8,88·1010

-

-

97

Sr
Sr
Sr
Sr

95

Zr

95m

2,40·10

10

-

-

97

Nb

8,28·10

10

-

-

99

Mo

1,01·1011

-

-

2,65·1012

-

-

103

8,13·1011

-

-

106

8,04·1010

-

-

1,37·1011

-

-

131

7,21·1011

-

-

132

1,13·1012

-

-

133

1,14·1012

-

-

9,27·1011

-

-

134

Te

1,83·1012

-

-

134

Cs

Zr

101

Mo
Ru
Ru

131m

Te

Te
Te
Te

133m

Te

7,21·10

11

-

-

137

4,48·10

11

-

-

138

1,16·1013

-

-

140

Ba

8,74·1011

-

-

141

Ce

7,91·1011

-

-

144

6,12·1011

-

-

Cs
Cs

Ce
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Таблиця 1.14 – Щільність забруднення території радіонуклідами при МПА на осі сліду, Бк·м-2
Радіонуклід

Відстань від джерела, км
1

1,5

2,7

4

6

10

15

20

25

30

131

9,38E+05

3,06E+05

1,64E+05

5,93E+04

2,86E+04

1,31E+04

6,26E+03

3,24E+03

1,96E+03

1,32E+03

9,71E+02

132

5,78E+05

1,85E+05

9,81E+04

3,52E+04

1,71E+04

7,92E+03

4,07E+03

2,39E+03

1,60E+03

1,13E+03

8,20E+02

133

7,33E+05

2,38E+05

1,27E+05

4,55E+04

2,18E+04

9,80E+03

4,52E+03

2,26E+03

1,33E+03

8,64E+02

6,00E+02

134

1,83E+05

5,18E+04

2,46E+04

6,75E+03

2,63E+03

6,97E+02

1,31E+02

2,42E+01

6,09E+00

1,69E+01

2,35E-01

135

I

2,71E+05

8,70E+04

4,59E+04

1,61E+04

7,57E+03

3,24E+03

1,38E+03

6,32E+02

3,46E+02

2,10E+02

1,26E+02

134

Cs

7,13E+04

2,58E+04

1,47E+04

6,01E+04

3,16E+04

1,60E+03

8,78E+02

5,18E+02

3,39E+02

2,31E+02

1,65E+02

137

Cs

4,22E+04

1,60E+04

9,15E+03

3,73E+03

1,96E+03

9,91E+02

5,45E+02

3,22E+02

2,10E+02

1,43E+02

1,02E+02

90

Sr

3,57E+04

1,29E+04

7,39E+03

3,01E+03

1,58E+03

8,00E+02

4,40E+02

2,60E+02

1,70E+02

1,16E+02

8,26E+01

88

Rb

4,36E+05

2,92E+05

2,13E+05

1,14E+05

6,63E+04

3,46E+04

1,77E+04

9,54E+03

5,98E+03

3,91E+03

2,10E+03

95

Zr

8,23E+05

2,98E+05

1,70E+05

6,93E+04

3,65E+04

1,84E+04

1,01E+04

5,98E+03

3,90E+03

2,66E+03

1,90E+03

95

Nb

1,43E+06

5,16E+05

2,95E+05

1,20E+05

6,33E+04

3,20E+04

1,76E+04

1,04E+04

6,78E+03

4,62E+03

3,29E+03

140

La

4,88E+05

1,77E+05

1,01E+05

4,10E+04

2,16E+04

1,09E+04

5,94E+03

3,49E+03

2,27E+03

1,54E+03

1,09E+03

132

Te

1,19E+05

4,30E+04

2,45E+04

9,96E+03

5,23E+03

2,63E+03

1,43E+03

8,35E+02

5,41E+02

3,66E+02

2,56E+02

103

Ru

2,94E+05

1,06E+05

6,07E+04

2,47E+04

1,30E+04

6,57E+03

3,61E+03

2,13E+03

1,39E+03

9,52E+02

6,74E+02

I
I
I
I
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Таблиця 1.15 – Значення тимчасового інтеграла об'ємної активності радіонуклідів в приземному шарі повітря на осі сліду при
МПА, Бк * сек·м -3
Відстань, км
0,4

1

1,5

2,7

4

6

10

15

20

25

30

131

2,63E+08

1,00E+08

5,91E+07

2,58E+07

1,43E+07

7,77E+06

4,85E+06

3,38E+06

2,64E+06

2,15E+06

1,82E+06

132

1,60E+08

5,81E+07

3,31E+07

1,32E+07

6,85E+06

3,11E+06

1,44E+06

7,30E+05

4,37E+05

2,75E+05

1,43E+05

133

2,06E+08

7,77E+07

4,58E+07

1,98E+07

1,09E+07

5,80E+06

3,50E+06

2,35E+065

1,78E+06

1,41E+06

1,13E+06

134

2,90E+07

9,41E+06

4,91E+06

1,60E+06

7,20E+05

2,27E+05

5,76E+04

1,50E+04

5,25E+03

1,94E+03

3,38E+02

135

I
I
I
I

571816.202.001-ЗОВД

7,60E+07

2,84E+07

1,66E+07

6,99E+06

3,79E+06

1,92E+06

1,07E+06

6,58E+05

4,64E+05

3,43E+05

2,37E+05

Cs

8,91E+06

3,22E+06

1,84E+06

7,51E+05

3,95E+05

2,00E+05

1,10E+05

6,50E+04

4,24E+04

2,89E+04

2,06E+04

137

Cs

5,53E+06

2,00E+06

1,44E+06

4,66E+05

2,45E+05

1,24E+05

6,81E+04

4,02E+04

2,63E+04

1,79E+04

1,28E+04

90

Sr

4,47E+06

1,62E+06

9,24E+05

3,77E+05

1,98E+05

1,00E+05

5,50E+04

3,25E+04

2,12E+04

1,45E+04

1,03E+04

87

6,64E+07

2,39E+07

1,33E+07

5,01E+06

2,49E+06

9,59E+05

3,38E+05

1,25E+05

5,77E+04

2,79E+04

8,10E+03

88

1,93E+08

7,30E+07

4,26E+07

1,77E+07

9,47E+06

4,47E+06

2,20E+06

1,17E+06

7,35E+05

4,81E+05

2,55E+05

133

5,65E+09

2,22E+09

1,34E+09

6,02E+08

3,42E+08

1,89E+08

1,21E+08

8,67E+07

6,90E+07

5,72E+07

4,90E+07

135

Xe

2,14E+08

8,36E+07

5,01E+07

2,22E+07

1,25E+07

6,69E+06

4,07E+06

2,75E+06

2,09E+06

1,66E+06

1,30E+06

88

Rb

5,45E+07

3,65E+07

2,67E+07

1,43E+07

8,28E+06

4,33E+06

2,21E+06

1,19E+06

7,48E+05

4,89E+05

2,62E+05

95

Zr

1,03E+08

3,72E+07

2,13E+07

8,67E+06

4,56E+06

2,30E+06

1,27E+06

7,47E+05

4,88E+05

3,33E+05

2,37E+05

95

Nb

1,78E+08

6,46E+07

3,69E+07

1,50E+07

7,91E+06

3,99E+06

2,20E+06

1,30E+06

8,47E+05

5,77E+05

4,11E+05

140

La

6,10E+07

2,21E+07

1,26E+07

5,13E+06

2,70E+06

1,36E+06

7,43E+05

4,36E+05

2,84E+05

1,93E+05

1,36E+05

132

Te

1,49E+07

5,37E+06

3,07E+06

1,25E+06

6,54E+05

3,28E+05

1,79E+05

1,04E+05

6,77E+04

4,57E+04

3,20E+04

103

Ru

3,67E+07

1,33E+07

7,59E+06

3,09E+06

1,63E+06

8,21E+05

4,51E+05

2,66E+05

1,74E+05

1,19E+05

8,43E+04

Kr
Kr
Xe

68
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Таблиця 1.16 – Щільність забруднення території радіонуклідами при ЗПА на осі сліду, Бк·м-2
Радіонуклід

Відстань від джерела, км
1

1,5

2,7

4

6

10

15

20

25

30

131

9,11E+07

2,97E+07

1,59E+07

5,77E+06

2,79E+06

1,28E+06

6,10E+05

3,17E+05

1,92E+05

1,29E+05

9,51E+04

132

7,64E+07

2,38E+07

1,23E+07

4,09E+06

1,86E+06

7,25E+05

2,73E+05

1,15E+05

6,08E+04

3,60E+04

2,10E+04

133

2,11E+08

6,87E+07

3,66E+07

1,32E+07

6,31E+06

2,84E+06

1,31E+06

6,57E+05

3,87E+05

2,52E+05

1,75E+05

134

1,65E+08

4,70E+07

2,25E+07

6,25E+06

2,47E+06

6,78E+05

1,36E+05

2,67E+04

7,09E+03

2,05E+03

2,96E+02

135

I

4,80E+07

1,54E+07

8,13E+06

2,85E+06

1,34E+06

5,76E+05

2,45E+05

1,13E+05

6,17E+04

3,74E+04

2,25E+04

134

Cs

1,39E+06

5,04E+05

2,88E+05

1,17E+05

6,17E+04

3,12E+04

1,72E+04

1,01E+04

6,62E+03

4,51E+03

3,22E+03

137

Cs

8,65E+05

3,13E+05

1,79E+05

7,29E+04

3,84E+04

1,94E+04

1,07E+04

6,30E+03

4,12E+03

2,81E+03

2,00E+03

90

Sr

7,90E+04

2,86E+04

1,63E+04

6,66E+03

3,50E+03

1,77E+03

9,70E+02

5,80E+02

3,80E+02

2,60E+02

1,80E+02

88

Rb

3,39E+07

8,32E+06

3,43E+06

6,42E+05

1,88E+05

1,99E+04

8,16E+02

2,74E+01

1,73E+00

1,14E-01

7,48E-04

1,69E+06

6,10E+05

3,49E+05

1,42E+05

7,46E+04

3,77E+04

2,06E+04

1,22E+04

7,94E+03

5,40E+03

3,83E+03

2,18E+06

7,88E+05

4,50E+05

1,83E+05

9,59E+04

4,82E+04

2,62E+04

1,53E+04

9,93E+03

6,71E+03

4,70E+03

I
I
I
I

571816.202.001-ЗОВД

140

Вa

132

Te
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Таблиця 1.17 – Значення тимчасового інтеграла об'ємної активності радіонуклідів в приземному шарі повітря на осі сліду при
3ПА, Бк * сек·м-3
Відстань, км
0,4

1

1,5

2,7

4

6

10

15

20

25

30

131

2,18E+10

8,21E+09

4,84E+09

2,10E+09

1,16E+09

6,27E+08

3,89E+08

2,69E+08

2,09E+08

1,70E+08

1,43E+08

132

1,82E+10

6,55E+09

3,70E+09

1,45E+09

7,49E+08

3,32E+08

1,49E+08

7,21E+07

4,18E+07

2,54E+07

1,21E+07

133

5,05E+10

1,90E+10

1,11E+10

4,78E+09

2,63E+09

1,39E+09

8,34E+08

5,56E+08

4,19E+08

3,31E+08

2,63E+08

134

2,08E+10

6,68E+09

3,46E+09

1,12E+09

4,96E+08

1,55E+08

3,90E+07

1,00E+07

3,46E+06

1,26E+06

2,19E+05

135

I

1,14E+10

4,26E+09

2,47E+09

1,04E+09

5,60E+08

2,82E+08

1,56E+08

9,56E+07

6,71E+07

4,93E+07

3,40E+07

134

Cs

1,74E+08

6,30E+07

3,60E+07

1,47E+07

7,72E+06

3,90E+06

2,14E+06

1,27E+06

8,28E+05

5,64E+05

4,02E+05

137

Cs

1,08E+08

3,91E+07

2,24E+07

9,12E+06

4,80E+06

2,42E+06

1,33E+06

7,87E+05

5,14E+05

3,51E+05

2,50E+05

90

Sr

9,87E+06

3,57E+06

2,04E+06

8,32E+05

4,38E+05

2,21E+05

1,22E+05

7,18E+04

4,70E+04

3,20E+04

2,28E+04

87

7,05E+10

2,53E+10

1,42E+10

5,32E+09

2,64E+09

1,02E+09

3,58E+08

1,32E+08

6,13E+07

2,96E+07

8,59E+06

133

5,55E+11

2,18E+11

1,32E+11

5,92E+10

3,36E+10

1,86E+10

1,19E+10

8,52E+09

6,78E+09

5,63E+09

4,82E+09

135

1,18E+11

4,59E+10

2,74E+10

1,21E+10

6,75E+09

3,58E+09

2,14E+09

1,41E+09

1,06E+09

8,24E+08

6,21E+08

I
I
I
I

571816.202.001-ЗОВД
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Xe
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Оцінка нерадіаційного забруднення

Нерадіаційний вплив на атмосферне повітря в процесі підготовчих робіт та
будівництва
На сьогоднішній день на території Хмельницької атомної електростанції в
експлуатації знаходяться два енергоблока № 1 та № 2, загальною потужністю 2000 МВт.
Проектом атомної станції передбачалось 4 енергоблоки, будівництво здійснювалось
поточним методом, тому одночасно зі зведенням блоку №1 були виконані певні роботи по
підготовці майданчиків для розміщення ще трьох.
При будівництві енергоблоків на навколишнє середовище будуть діяти ряд негативних
впливів, в тому числі викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин, що утворюються:
 під час розробки ґрунту під облаштування технологічного обладнання, споруд,
трубопроводів, інших інженерних мереж та свердловин для побутово-господарських потреб;
 під час улаштування дорожнього покриття;
 при проведенні зварювальних робіт та робіт по порізці металевих конструкцій
(монтажні роботи);
 при здійсненні фарбувальних робіт;
 від працюючих автотранспортних засобів та іншої будівельної техніки з
двигунами внутрішнього згорання, тощо.
Усі будівельно-монтажні роботи здійснюватимуться з дотриманням вимог природноохоронного законодавства. З метою максимального скорочення шкідливого впливу на
довкілля, проектом передбачаються оптимальні технологічні рішення та захисні заходи, що
гарантують в процесі будівництва охорону повітряного басейну.
В період будівництва використовуватимуться існуючі під’їзді автомобільні дороги з
твердим покриттям. В доповнення до існуючих доріг, передбачається улаштування
тимчасових дорожніх покриттів зі збірних залізобетонних дорожніх плит. З метою
попередження пилоутворення на дорогах в літній час передбачається полив спецмашинами.
Буріння свердловин для господарсько-побутових потреб здійснювати в межах
існуючого водозабору. Транспортування і зберігання окремих сипучих матеріалів буде
здійснюватися в контейнерах. Транспортні засоби, що перевозять щебінь, ґрунт, пісок, тощо
повинні бути вкритими, з метою зниження виносу пилу із кузовів. Зберігання сипучих
матеріалів відкритим способом здійснювати на огороджувальних майданчиках, в літній
період здійснювати полив для зменшення пилоутворення. На силосах зберігання та видачі
цементу передбачається встановлення фільтрів та полив інертних матеріалів в суху погоду.
Проведення земляних робіт намагатися здійснювати в безвітряну погоду.
Кількість сипучих матеріалів, що необхідні для завершення будівництва енергоблоків
№ 3 і №4, поводження з якими призведе до утворення викиди в атмосферне повітря: цемент
- 68,1 тис.т, щебінь - 202,47 тис. м³, пісок - 827,05 тис. м³, горна маса - 189,40 тис. м³.
Очікувані викиди забруднюючих речовин при проведенні розробки грунту під
облаштування технологічного обладнання, споруд, трубопроводів та свердловин для
побутово-господарських потреб: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок
недиференційованих за складом.
Транспортування бітумних в’яжучих матеріалів на майданчик будівництва
планується здійснювати автогудронами, бетону та розчинів - міксерами. Кількість бетону, що
планується завезти на будівельний майданчик - 190,98тис. м³, викиди забруднюючих
речовин при вивантаженні бетону не здійснюються. Очікувані викиди забруднюючих речовин
при улаштування дорожнього покриття: вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і
ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець.
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Для проведення зварювальних робіт планується використовувати 30од.
зварювальних трансформаторів. Кількість і тип електродів будуть визначені на стадії
проекту. Очікувані викиди забруднюючих речовин, при проведенні зварювальних робіт
визначаються як: метали та їх сполуки, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку
на діоксид азоту, оксид вуглецю, фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор), речовини у
вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом.
Порізку металоконструкцій планується здійснювати з використанням: кисень 130 м³/год, ацетилен - 20 м³/год, пропан-бутанова суміш - 40 м³/год. Очікувані викиди
забруднюючих речовин при проведенні робіт по порізці: залізо та його сполуки (у
перерахунку на залізо), манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану, оксиди
азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю.
Кількість фарбувальних матеріалів і розчинників та їх марки будуть визначені на
стадії робочого проекту будівництва. Якісний склад викидів забруднюючих речовин при
проведенні фарбувальних робіт повністю залежить від типу фарби, але орієнтовно
визначається як: неметанові леткі органічні сполуки, речовини у вигляді суспендованих
твердих частинок недиференційованих за складом.
Усі матеріали, що використовуватимуться для будівництва проектованого об’єкта є
сертифікованими та відповідають вимогам ДСТУ, що діють в Україні.
Будівельно-монтажні механізми та транспортні засоби являються основними
джерелами викидів забруднюючих речовин за рахунок спалювання бензину та дизельного
палива в двигунах внутрішнього згорання, а також використання масла мінерального для
роботи пересувних компресорів та трансформаторів. Для зниження впливу викидів, перед
пуском в роботу всі засоби повинні бути піддані повторному повному технічному огляду
відповідно до керівництвом по їх експлуатації
Таблиця 1.18 – Перелік будівельно-монтажних і транспортних засобів, що є джерелами
викидів забруднюючих речовин
Найменування

Кількість

Екскаватори ЭО-4121, ЭО-4321, ЭО-2621

17

Бульдозери ДЗ-53, ДЗ-54, ДЗ-9, ДЗ-33, ДЗ-34

11

Навантажувач фронтальний ТО-18А

1

Каток тротуарний БВ-76

2

Скрепер ДЗ-33

2

Автогрейдери ДЗ-143, ДЗ-122А, ДЗ-180

3

Асфальтоукладчики ДС-143, ДС-195

2

Автогудронатор ДС-39Б

2

Автобітумовози ДС-39Б, ДС-138

4

Трактор-тягач Т-100

2

Земснаряд 350-50Л

1

Крани башенні СКР-3500, БК-1000, КБ-306, КБ-503А.1

11

Крани гусеничні ДЭК-631, ДЭК-50, ДЭК-251, КС-8165

12

Крани пневмоколісні КС-3575, КС-4362, КС5363А

6

571816.202.001-ЗОВД

72

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС
Найменування

№ 201811232231

Кількість

Крани на спецшасі КС-5473, КС-6471

2

Крани автомобільні Lebherr LTM 1250/1, КС-3571, КС-3577А

9

Кран залізнодорожній КДЭ-161

1

Трубоукладчики ТГ-124, ТГ-502

4

Кущоріз-викорчовувач

1

Планувальних відкосів

1

Автосамосвали

50

Автомобілі бортові

40

Автомобілі-тягачі

10

Бензовози

3

Автоцистерни

2

Машина бурова-кранова БМ-305А

2

Цементовози

8

Бітумовози додаткові

2

Автобетонозмішувачі

15

Автобетононасоси

4

Маневровий тепловоз ТГМ-4А

4

Вишка телескопічна на базі автомобіля ВТ-26М

1

Під’ємник вантажнопасажирський

1

Монтажний гідравлічний під’ємник

2

Компресори ПСКД-5,25Д, ПК-5М

7

Трансформатори для електропідігріву бетону ТБ-35

7

Автобуси для перевезення будівельників

37

Очікувані викиди забруднюючих речовин при роботі двигунів внутрішнього згорання:
свинець та його сполуки в перерахунку на свинець, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту)
у перерахунку на діоксид азоту, аміак, сажа, діоксид сірки (діоксид та триоксид) у
перерахунку на діоксид сірки, оксид вуглецю, метан, бенз(а)пірен, вуглеводні насичені С12С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець, азоту (1)
оксид [N2O], вуглецю діоксид.
Для зниження викидів забруднюючих речовин при роботі двигунів внутрішнього
згорання, передбачено виконання наступних заходів:
 своєчасний техогляд і техобслуговування техніки;
 регулювання двигунів у відповідності до встановлених норм для забезпечення
повного спалювання палива, що дозволяє знизити його витрату та викиди токсичних
речовин;
 проведення контролю токсичності вихлопних газів перед випуском на лінію;
 скорочення часу руху автомобілів на змінних режимах;
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 скорочення часу роботи двигунів в режимах малої частоти обертів та на
«холостому» ході;
 рекомендовано максимальне використання вантажопід’ємних механізмів з
електроприводами.
Для контролю викидів забруднюючих речовин від автотранспорту, а також для
забезпечення заходів по їх зниженню до нормативного рівня планується організація пункту
контролю і регулювання техніки, що оснащуватиметься засобами відбору проб газів та
газоаналізаторами.
Для оцінки впливу забруднюючих речовин при проведенні будівництва проведено
розрахунок розсіювання забруднюючих речовин з використанням автоматизованої системи
розрахунку забруднення атмосфери «ЕОЛ 2000», рекомендованої до використання
Міністерством охорони навколишнього природного середовища, що реалізує «Методику
розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, що втримуються у
викидах підприємств» ОНД-86. Рівні допустимого впливу приняті згідно з ДСП-201-97 [37].
Додаток К 1.
Метеорологічні характеристики і величини фонових концентрацій забруднюючих
речовин, прийняті по листу Хмельницького обласного центру з гідрометеорології.. Для інших
забруднюючих речовин, відповідно до Наказу Мінекоресурсів України від 30.07.2001 № 286
«Про затвердження Порядку визначення величин фонових концентрацій забруднювальних
Речовини в атмосферному повітрі», величини фонових концентрацій прийняті 0,4 ГДК.
Розрахунки приземних концентрацій викидів забруднюючих речовин при виконанні
підготовчих робіт виконані для розрахункової площадки 8000×8000 м з кроком розрахункової
сітки 250.
Розрахунок приземних концентрацій викидів забруднюючих речовин при будівництві
без урахування і з урахуванням фону наведено в додатку К1..
Результати розрахунку приземних концентрацій викидів забруднюючих речовин при
виконанні будівельних робіт, наведені в табліці 1.19.
Таблиця 1.19 – Результаты расчета приземных концентраций
загрязняющих веществ при выполнении строительных работ
Код та найменування речовини

от

301

Діоксид азоту

ГДК,
мг/м³
0,2

328

Сажа

0,15

0,4

1,8804

330

Діоксид сірки

0,5

0,04

0,7279

337

Оксид вуглецю

5,0

0,08

0,3639

703

Бенз(а)пірен

1×Е-5

0,4

0,5824

2754

Неметанові леткі органичні
сполуки
Група суммації № 31

1,0

0,4

0,5459

–

выбросов

Фон
частки ГДК
0,04

Внесок джерела
частки ГДК
3,6394

4,3673

Аналіз результатів розрахунків приземних концентрацій викидів забруднюючих
речовин показує, що при виконанні будівельних робіт вплив викидів забруднюючих речовин
на повітряне середовище буде носити локальний характер.
Результати попередніх розрахунків приземних концентрацій викидів забруднюючих
речовин свідчать, що при виконанні будівельних робіт дотримуються відповідні санітарногігієнічні нормативи для кожної розглянутої забруднюючої речовини.
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Вплив на атмосферне повітря нерадіаційних викидів в період експлуатації
В атмосферне повітря викиди нерадіоактивних забруднюючих речовин поступають
від допоміжного технологічного обладнання та устаткування, що розміщується на території
основного проммайданчика Хмельницької АЕС.
ВП «ХМЕЛЬНИЦЬКА АЕС» ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» отриманий Дозвіл на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами №6510500000-42
від 18.06.2018р. строком на 10 років.
Загальна кількість джерел - 91, з них організованих – 68. Кількість джерел, що
обладнанні пилоочисним обладнанням - 3.
Характеристика якісного і кількісного складу існуючих викидів нерадіоактивних
забруднюючих речовин в атмосферне повітря від основного проммайданчика наведена в
таблиці 1.20.
Таблиця 1.20 – Характеристика якісного і кількісного складу існуючих викидів
нерадіоактивних забруднюючих речовин в атмосферне повітря від основного
проммайданчика
Код ЗР

Назва забруднюючої речовини

01002/110 Ванадій та його сполуки в перерахунку на
п'ятиоксид ванадію
-/112
Вольфрамат натрію (у перерахунку на
вольфрам)
01003/123 Залізо та його сполуки (у перерахунку на
залізо)
01104/143 Манган та його сполуки в перерахунку на
діоксид мангану
01005/146 Мідь та її сполуки в перерахунку на мідь

Клас ГДК м.р., с.д. Валові викиди
небез- (ОБРД), мг/м3 забруднюючи
х речовин,
пеки
т/рік
1
0,002с.д.
0,027100
3

0,1с.д.

2,00E-07

3

0,04с.д.

0,059100

2

0,01

0,004270

2

0,002с.д.

0,000250

Натрію гідрооксид (натр їдкий, сода каустична)

-

0,01 ОБРД

0,000140

01006/164 Нікель та його сполуки в перерахунку на нікель

2

0,001с.д.

0,000030

01010/203 Хром та його сполуки в перерахунку на
триоксид хрому
-/214
Кальцію гідрооксид (вапно гашене, пушонка)

1

0,0015

0,000330

3

0,05с.д.

0,239400

04001/301 Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у
перерахунку на діоксид азоту
04004/302 Азотна кислота

3

0,2

5,728660

2

0,4

0,006060

04003/303 Аміак

4

0,2

0,000130

15003/316 Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо
вони не ввійшли до класу І, у перерахунку на
хлористий водень
05004/322 Сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота]

2

0,2

0,002120

2

0,3

0,002104

-

0,02 ОБРД

0,001280

3

0,5

3,662300

4

5

3,625900

-/150

-/323

Кремнію діоксид аморфний (Аеросил-175)

05001/330 Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у
перерахунку на діоксид сірки
06000/337 Оксид вуглецю
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16001/342 Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в
перерахунку на фтористий водень
16000/343 Фториди, що легко розчиняються (наприклад
NaF) та їх сполуки в перерахунку на фтор
16000/344 Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор)
11041/621 Толуени

№ 201811232231

2

0,02

0,002660

2

0,03

0,005500

2

0,2

0,003160

3

0,6

0,000880

4

5

0,018000

11007/1401 Ацетон

4

0,35

0,006800

13101/703 Бенз(а)пірен

1

0,000007

18001/857 Хлорфторвуглеці (Фреон-12)

4

0,1мкг на
100м3с.д.
100

0,005000

18001/859 Гідрофторхлорвуглеці (Фреон-22)

4

100

0,150000

3

0,01

0,001000

2

0,035

0,064800

3

0,01

0,006400

-

0,001 ОБРД

0,000020

4

5

0,053000

-

0,05 ОБРД

0,894470

4

1

2,117001

3

0,5

0,852560

-

0,001 ОБРД

0,035000

-/1061

-/1314

Спирт етиловий

Альдегід пропіоновий (пропаналь)

11049/1325 Формальдегід
-/1531

Кислота капронова

11012/2005 Гідразин гідрат
-/2704

Бензин (нафтовий, малосірчистий у
перерахунку на вуглець)
-2735
Масло мінеральне нафтове (веретенне,
машинне, циліндрове і ін.)
-2754
Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК26611 і ін.) у перерахунку на сумарний
органічний вуглець
03000/2902 Речовини у вигляді суспендованих твердих
частинок недиференційованих за складом
-/10190
Гексафторид сірки
-/10226

Титану діоксид

-

0,5 ОБРД

0,000040

-/10265

Емульсол (склад: вода - 97,6 %, нітрит натрію 0,2 %, сода кальцинована - 0,2 %, масло
мінеральне - 2 %)
Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)

-

0,05 ОБРД

0,006270

-

-

0,019400

11000/Разом:

17,601142

Парникові гази
12000/410 Метан

-

50 ОБРД

0,005800

4002/-

Азоту (1) оксид [N2O]

-

-

0,001200

7000/-

Вуглецю діоксид

-

-

148,687000

Всього парникових газів:

148,694000

Разом по підприємству:

166,295142

Після введення в експлуатацію двох енергоблоків №3 і №4, на атмосферне повітря
будуть впливати викиди забруднюючих речовин від допоміжного технологічного обладнання,
що є аналогічним до обладнання існуючих підрозділів енергоблоків №1 і №2, а саме:
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 резервних дизельних електростанцій енергоблоків №3 і №4 (по 3 од. на кожний
турбінний цех енергоблоку);
 резервних загальностанційних дизельних електростанцій для блоків №3 і №4
(2од.):
 систем маслозабезпечення турбінних цехів енергоблоків №3 і №4 (2од.).
Додатково планується встановити одну ємність з дизельним паливом (1000м3), для
забезпечення необхідною кількістю палива для дизель-генераторів. Існуюча кількість
резервуарів з маслом мінеральним (9од.), що забезпечує роботу систем турбінного цеху і
залишається не змінною.
Розрахунки величин викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
проводились згідно методик [25, 38].
Розрахунок викидів забруднюючих речовин при роботі резервних дизельних
електростанцій енергоблоків №3 і №4 та загальностанційних для блоків
№3 і №4:
Резервні дизельні електростанції виконують функції постачання електроенергії для
систем безпеки АЕС. Як автономне джерело електропостачання, підключається лише у
випадку повного знеструмлення. Резервні дизельні електростанції для кожного турбінного
цеху енергоблоку складаються з трьох повністю незалежних один від одного каналів
(осередків), кожна з них забезпечує живлення споживачів даного каналу. Крім того існують
загальностанційні резервні дизельні електростанції, що складаються з двох осередків. В
режимі нормальної експлуатації АЕС, дизель-генератори знаходяться в стані постійної
готовності до пуску (режим «очікування»).
Для турбінних цехів енергоблоків №3 і №4 планується встановити дизельгенератори типу АСД-5600, потужністю по 5600кВт, аналогічних до тих, що встановлені для
цехів енергоблоків №1 і №2. Загальна кількість дизель-генераторів - 6од. (по 3од. для
кожного цеху енергоблоку). Додатково планується встановити ще два осередки
загальностанційних дизельних електростанції АСД-5600, аналогічних до тих, що встановлені
для енергоблоків №1 і №2. Тобто загальна їх кількість буде становити 8од.
Випробування систем безпеки здійснюється кожний місяць з включеним дизельгенераторів в робочий режим тривалістю до 1год на потужності не більше 2200кВт.
Загальний час роботи кожної установки - по 12год/рік.
Річна витрата палива становить по 20т/рік (20000кг/рік) на кожний дизель-генератор.
Викиди забруднюючих речовин при роботі дизель-генераторів здійснюються через
окремі труби.
Перелік забруднюючих речовин та питомі показники викидів забруднюючих речовин,
що будуть утворюватися при роботі дизель-генератора наведені в таблиці 1. У відповідності
до основних показників потужності, дизель-генератор АСД-5600 відноситься до групи В
(потужні, середньої швидкості 763-7360кВт, 500-1000хв-1).
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Таблиця 1.21 - Перелік забруднюючих речовин та питомі показники викидів
Група

В

Питомі викиди, г/кВт*год
Оксид
вуглецю

Оксиди
азоту
(оксид та
діоксид
азоту) у
перерахунк
у на
діоксид
азоту

5,3

8,4

Формаль
Вуглеводн Речовини у
Діоксид
-дегід
і насичені
вигляді
сірки
С12-С19
суспендован
(діоксид
(розчинник их твердих
та
РПК-26611 і
частинок
триоксид)
ін.) у
недиферену
перерахунк ційованих за перерахунк
у на
складом
у на
сумарний
діоксид
органічний
сірки
вуглець

2,4

0,35

1,4

Бенз(а)пір
ен

0,1

0,000011

0,4

0,000045

Питомі викиди, г/кг палива
22
Максимально
формулою:

35

10

разовий

викид

1,5
забруднюючих

6
речовин

(г/с)

визначається

за

Мм.р. = Ем.і * Ре / 3600,
де Ем.і - питомий викид і-тої забруднюючої речовини на одиницю корисної роботи
дизель-генератору в режимі заданої потужності, г/кВт*ч;
Ре - експлуатаційна потужність установки, кВт.
Валові викиди забруднюючих речовин (т/рік) розраховуються за формулою:
Мв.в. = Qe * G / 1000000,
де Qe - питомий викид і-тої забруднюючої речовини на 1кг дизельного палива, г/кг;
G - витрата дизельного палива за рік, кг/рік.
Викиди оксидів вуглецю:
Мм.р. = 5,3г/кВт*год * 2200кВт / 3600 = 3,2389г/с;
Мв.в. = 22г/кг * 20000кг/рік / 1000000 = 0,4400т/рік.
Викиди оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту:
Мм.р. = 8,4г/кВт*год * 2200кВт / 3600 = 5,1333г/с;
Мв.в. = 35г/кг * 20000кг/рік / 1000000 = 0,7000т/рік.
Викиди вуглеводнів насичених С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на
сумарний органічний вуглець:
Мм.р. = 2,4г/кВт*год * 2200кВт / 3600 = 1,4667г/с;
Мв.в. = 10г/кг * 20000кг/рік / 1000000 = 0,2000т/рік.
Викиди речовин у вигляді суспендованих твердих часток недиференційованих за
складом:
Мм.р. = 0,35г/кВт*год * 2200кВт / 3600 = 0,2139г/с;
Мв.в. = 1,5г/кг * 20000кг/рік / 1000000 = 0,0300т/рік.
Викиди діоксиду сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки:
Мм.р. = 1,4г/кВт*год * 2200кВт / 3600 = 0,8556г/с;
Мв.в. = 6г/кг * 20000кг/рік / 1000000 = 0,1200т/рік.
Викиди формальдегіду:
Мм.р. = 0,1г/кВт*год * 2200кВт / 3600 = 0,0611г/с;
Мв.в. = 0,4г/кг * 20000кг/рік / 1000000 = 0,0080т/рік.
Викиди бенз(а)пірену:
Мм.р. = 0,000011г/кВт*год * 2200кВт / 3600 = 0,000007г/с;
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Мв.в. = 0,000045г/кг * 20000кг/рік / 1000000 = 0,0000009т/рік.
Розрахунок викидів для інших семи дизель-генераторів аналогічний.
Розрахунок
викидів
забруднюючих
речовин
при
роботі
маслозабезпечення турбінних цехів енергоблоків №3 і №4:

систем

Система маслозабезпечення енергоблоків призначена для змащування підшипників
турбін і генераторів, ущільнень валів генераторів, регулювання та захисту турбін,
змащування живильних агрегатів.
Для вентиляції маслосистеми, для створення незначного розрідження в зливних
маслопроводах і картерах підшипників призначені ексгаустери (витяжні вентилятори).
Ексгаустер складається з кожуха, ротора, на якому закріплено робоче колесо та
електродвигуна. Масляні пари, що відсмоктуються ексгаустерами, під напором надходять у
міжтрубний простір маслоохолоджувача, по трубах якого проходить охолоджуюча
циркуляційна вода. Сконденсоване масло зливається в маслобак (99 %), а незконденсовані
пари викидаються через вихлопну трубу в атмосферне повітря (1 %). Викиди відбуваються
протягом всього року - 8760год/рік.
Для турбінних цехів енергоблоків №3 і №4 планується встановити ряд обладнання
маслосистем, аналогічного до того, що встановлений для турбінного цеху енергоблоку №2.
Загальна кількість ексгаустерів буде становити - 14од. (по 7од. для кожного цеху).
Викиди незконденсованих парів масла здійснюються через окремі для кожного
ексгаустера труби.
Питомий показник викиду парів масла приймається 0,26г/м3 для застосування норм
природного убутку нафтопродуктів при розрахунках викидів забруднюючих речовин.
Перелік обладнання та основні його характеристики, що планується до
встановлення в турбінних цехах енергоблоків №3 і №4 наведено в таблиці 1.22.

Таблиця 1.22 – Перелік обладнання та основні його характеристики
Турбінний цех
енергоблоків

Енергоблок №3

Енергоблок №4

Найменування

Характеристики

Ексгаустер 3SE82D02

2700м3/год, 0,75м3/с

Ексгаустер 3SE81D02

2700м3/год, 0,75м3/с

Ексгаустер 3SC59D01

5800м3/год, 1,61м3/с

Ексгаустер 3SU53D01

400м3/год, 0,11м3/с

Ексгаустер 3SU52D01

400м3/год, 0,11м3/с

Ексгаустер 3SU51D01

400м3/год, 0,11м3/с

Ексгаустер 3SC50D01

7500м3/год, 2,08м3/с

Ексгаустер 4SE82D02

2700м3/год, 0,75м3/с

Ексгаустер 4SE81D02

2700м3/год, 0,75м3/с

Ексгаустер 4SC59D01

5800м3/год, 1,61м3/с

Ексгаустер 4SU53D01

400м3/год, 0,11м3/с

Ексгаустер 4SU52D01

400м3/год, 0,11м3/с

Ексгаустер 4SU51D01

400м3/год, 0,11м3/с

Ексгаустер 4SC50D01

7500м3/год, 2,08м3/с
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(г/с)

визначається

за

Мм.р. = Ем * N * b / 100 %,
де Ем - питомий викид забруднюючої речовини, г/м3;
N - потужність роботи ексгаустера, м3/с;
b - процентне співвідношення несконденсованих парів, що викидаються через
вихлопну трубу в атмосферне повітря, по відношенюю до загальної кількості
відпрацьованого масла, %
Валові викиди забруднюючих речовин (т/рік) розраховуються за формулою:
Мв.в. = Мм.р. * Т * 3600 / 1000000,
де Т- час роботи обладнання, год/рік.

Розрахунок викидів проводиться для группи ексгаустерів турбінного цеху
енергоблоку №3, для енергоблоку №4 викиди будуть аналогічними, оскільки до
встановлення планується обладнання з аналогічними показниками.
Викиди масла мінерального нафтового (веретенне, машинне, циліндрове і
ін.):

- Ексгаустери 3SE82D02 та 3SE81D02:
Мм.р. = 0,26г/м3 * 0,75м3/с * 1 % / 100 % = 0,0020г/с;
Мв.в. = 0,0020г/с * 8760год/рік * 3600 / 1000000 = 0,0631т/рік.
- Ексгаустер 3SC59D01:
Мм.р. = 0,26г/м3 * 1,61м3/с * 1 % / 100 % = 0,0042г/с;
Мв.в. = 0,0042г/с * 8760год/рік * 3600 / 1000000 = 0,1325т/рік.
- Ексгаустери Ексгаустер 3SU53D01, Ексгаустер 3SU52D01, Ексгаустер
3SU51D01:
Мм.р. = 0,26г/м3 * 0,11м3/с * 1 % / 100 % = 0,0003г/с;
Мв.в. = 0,0003г/с * 8760год/рік * 3600 / 1000000 = 0,0095т/рік.
- Ексгаустер 3SC50D01:
Мм.р. = 0,26г/м3 * 2,08м3/с * 1 % / 100 % = 0,0054г/с;
Мв.в. = 0,0054г/с * 8760год/рік * 3600 / 1000000 = 0,1703т/рік.
Розрахунок викидів забруднюючих речовин при зберіганні дизельного палива
в ємності (1000м3):
Додатково планується встановити одну ємність з дизельним паливом (1000м3),
для забезпечення необхідною кількістю палива для дизель-генераторів. Загальна
кількість дизельного палива, що буде прийматися в ємність - 160т/рік або 193м3/рік
(щільність дизельного палива приймається 830кг/м3) виходячи із кількості, що
необхідна для роботи резервних дизельних електростанцій.
Резервуар наземний, обладнується дихальним клапаном НДКМ-200, що
призначений для регулювання тиску парів нафтопродуктів в резервуарі.
Розрахунок викидів забруднюючих речовин виконуються згідно «Сборник
методик по расчету количества загрязняющих веществ в выбросах от
неорганизованных источников загрязнения атмосферы», Донецьк, 2001р., п. 2.3.1.1.
за формулою:
М = 2,52 * Vж * Рs(38) * Мп * (К5х + К5т) * К6 * К7 * (1-n) / 1000000000, кг/год,
де Vж - річний об’єм дизельного палива, що зливається, м3/рік;
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Рs(38) - тиск насичених парів при температурі 38° речовини, відповідно над
чистою та багатокомпонентною рідиною, гПа;
Значення тиску насичених парів для нафтопродуктів приймається по таблиці
П6.1 додатку 6, в залежності від значення еквівалентної температури початку кипіння
рідини tекв, та визначається за формулою:
tекв = tп.к + ((tк.к - tп.к.) / 8,8)), °С
де tк.к - tп.к. - відповідно початок та кінець кипіння рідини. Для дизельного
палива, згідно ДСТУ 3868-99 «Дизельне паливо. Технічні умови», tк.к = 370°С, tп.к. =
151°С.
tекв = 151 + ((370 - 151) / 8,8)) =176°С
отже Рs(38) = 4,02гПа (проведена інтерполяція).
Мп - молекулярна маса парів рідини. Для дизельного палива, в залежності від
марки та основних компонетнів, молекулярна маса може становити 110-230г/моль,
для зручності, в розрахунках приймаємо тип і основні показники палива, що
використовується на підприємстві, тому Мп = 128г/моль;
К5х та К5т - поправочні коефіцієнти, що залежать від тиску насичених парів і
температури газового простору всередині ємності зберігання відповідно в холодний і
теплий період року.
Поправочні коефіцієнти для холодного і теплого періоду року приймаються по
таблиці П3.6., відповідно до середньої температури атмосферного повітря у
відповідний період року - теплий або холодний.
При зберіганні дизельного палива в наземних резервуарах середня
температура газового простору всередині приймається рівною середній температурі
атмосферного повітря за відповідний період. Тому приймаємо в холодний період
року температуру -0,5°С, в теплий період року 14,5°С.
Тому, відповідно до значень наведених в таблиці, К5х = 0,0585, К5т = 0,1895
(проведена інтерполяція).
К6- поправочний коефіцієнт, що залежить від тиску насичених парів і річного
оберту нафтопродуктів.
Поправочний коефіцієнт залежить від розміщення підприємства в тій або іншій
кліматичній зоні, тиску насичених парів та річного оберту нафтопродукту. Річний
оберт дизельного палива визначається, згідно додатку 4, за формулою:
П = Vж / Vр,
де Vр - обєм резервуару,м3.
П = 193м3/рік / 1000м3 = 0,193раз/рік
Поправочний коефіцієнт визначається по таблиці П4.2, як для середньої
кліматичної зони, і становить 1,26.
К7 - поправочний коефіцієнт, що залежить від технічної оснащеності
резервуару і режиму експлуатації.
Поправочний коефіцієнт визначається по таблиці П5.1, в залежності від
оснащеності резервуару технічними засобами скорочення втрат і режиму
експлуатації. Резервуар обладнується дихальним клапаном НДКМ-200, згідно
паспортних даних тиск спрацювання його 1400-1600Па, що в перерахунку становить
14-16гПа, тому поправочний коефіцієнт становить 1.
n - коефіцієнт ефективності газовловлюючого устаткування резервуару. В
проектуємому резервуарі не передбачається встановлення газовловлюючого
устаткування, тому n = 0.
Викиди вуглеводнів насичених С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у
перерахунку на сумарний органічний вуглець:
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М = 2,52 * 193м3/рік * 4,02гПа * 128г/моль * (0,0585+ 0,1895) * 1,26 * 1 * (1-0) /
1000000000 = 0,000080кг/год
Максимально разові викиди (г/с) визначаються:
Мм.р. = 0,000080кг/год *1000 / 3600 = 0,00002г/с
Валові викиди (т/рік) забруднюючих речовин розраховуються виходячі із
загального часу зберігання дизельного палива в ємності за формулою:
Мв.в. = Мм.р. * 3600 * Т / 1000000,
де Т – загальний час зберігання дизельного палива в резервуарі за
вирахуванням часу зливання нафтопродукту з есткади з цистернами, що становить:
8760год/рік - (193м3/рік / 36м3/год) = 8754год/рік. Де 36м3/год - продуктивність насосів.
Мв.в. = 0,00002г/с * 3600 * 8754год/рік / 1000000 = 0,00063т/рік
Також, оскільки відбувається збільшення кількості дизельного паливо,
необхідно провести корегування існуючого джерела викидів №1030 - естакада
зливу дизельного палива.
Нафтопродукти на територію Хмельницької АЕС доставляються залізничним
транспортом в цистернах. Естакада призначена для розвантаження цистерн і зливу
дизельного палива в резервуари. Одночасно естакада може приймати 8од. цистерн,
ємністю по 50-60м3.
Річна кількість надходження дизельного палива становить 600т/рік, 723м3/рік
(при щільності 830кг/м3). Додатково планується надходження ще 160т/рік, 193м3/рік,
тому на період експлуатації турбінних цехів енергоблоків №3 і №4, загальна кількість
дизельного палива, що буде доставлятись на АЕС - 760т/рік, 916м3/рік.
Розрахунок викидів забруднюючих речовин виконуються згідно «Сборник
методик по расчету количества загрязняющих веществ в выбросах от
неорганизованных источников загрязнения атмосферы», Донецьк, 2001р., п. 2.3.1.3,
за формулою:
М = 0,2485 * Vж * Рs(38) * Мп * (К5х + К5т) / 1000000000, кг/год,
де Vж - річний об’єм дизельного палива, що зливається, м3/рік;
Рs(38) - тиск насичених парів при температурі 38° речовини, відповідно над
чистою та багатокомпонентною рідиною, гПа;
Значення тиску насичених парів для нафтопродуктів приймається по таблиці
П6.1 додатку 6, в залежності від значення еквівалентної температури початку кипіння
рідини tекв, та визначається за формулою:
tекв = tп.к + ((tк.к - tп.к.) / 8,8)), °С
де tк.к - tп.к. - відповідно початок та кінець кипіння рідини. Для дизельного
палива, згідно ДСТУ 3868-99 «Дизельне паливо. Технічні умови», tк.к = 370°С, tп.к. =
151°С.
tекв = 151 + ((370 - 151) / 8,8)) =176°С
отже Рs(38) = 4,02гПа (проведена інтерполяція).
Мп - молекулярна маса парів рідини. Для дизельного палива, в залежності від
марки та основних компонентів, молекулярна маса може становити 110-230г/моль,
для зручності, в розрахунках приймаємо тип і основні показники палива, що
використовується на підприємстві, тому Мп = 128г/моль, згідно зазначених даних в
Звіті по інвентаризації;
К5х та К5т - поправочні коефіцієнти, що залежать від тиску насичених парів і
температури газового простору всередині цистерни відповідно в холодний і теплий
період року.
Поправочні коефіцієнти для холодного і теплого періоду року приймаються по
таблиці П3.6., відповідно до середньої температури атмосферного повітря у
відповідний період року - теплий або холодний.
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При зливанні дизельного палива з цистерн середня температура газового
простору всередині цистерни приймається рівною середній температурі
атмосферного повітря за відповідний період. Тому приймаємо в холодний період
року температуру - -0,5°С, в теплий період року - 14,5°С (згідно даних Звіту по
інвентаризації).
Тому, відповідно до значень наведених в таблиці, К5х = 0,0585, К5т = 0,1895
(проведена інтерполяція).
Викиди вуглеводнів насичених С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у
перерахунку на сумарний органічний вуглець:
М = 0,2485 * 916м3/рік * 4,02гПа * 128г/моль * (0,0585+ 0,1895) / 1000000000 =
0,000029кг/год
Максимально разові викиди (г/с) визначаються:
Мм.р. = 0,000029кг/год *1000 / 3600 = 0,000008г/с
Валові викиди (т/рік) забруднюючих речовин розраховуються виходячі із
продуктивності насосів для перекачування дизельного палива та загального його
об’єму за формулою:
Мв.в. = Мм.р. * 3600 * (Vж / Р) / 1000000,
де Р - продуктивність насосів, згідно даних Звіту по інвентаризації, 36м3/год.
Мв.в. = 0,000008г/с * 3600 * (916м3/рік / 36м3/год) / 1000000 = 0,0000007т/рік
Загальна кількість проектуємих джерел - 23од.
Корегування викидів забруднюючих речовин по джерелу №1030 здійснюється
лише в кількісному вираженні, параметри джерела залишаються незмінними.
Діаметр дихального клапану та характеристика газоповітряної суміші від
проектуємого резервуару приймається аналогічними до клапанів існуючих ємностей і
їх параметрів роботи. Висота джерела викиду при зберіганні дизельного палива
приймається 12м, у відповідності до висоти типових резервуарів такого об’єму 1000м3.
Висоти і діаметри труб від резервних дизельних електростанцій турбінних
цехів енергоблоків №3 і №4 та резервних загальностанційних дизельних
електростанцій для проектуємих енергоблоків приймаються аналогічними до
параметрів від існуючого обладнання. Температура вихідних газів приймалась
максимальною - 480°С, згідно ТУ Р 29.1-56302687-033:2015 «Дизельная
генераторная установка АСД-5600. Технические условия». Об’єм вихідних газів
визначається розрахунковим методом.
Розрахунок теоретичного об’єму димових газів (м3/кг) ведеться згідно «Збірник
показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря
різними виробництвами», Український науковий центр технічної екології, Донецьк,
2004р., том І по формулі:
VДГ0 = 0,01 * (1,866 * CR + 0,7 * SR + 0,8 * NR) + VN2пов
де CR, SR, NR - масовий вміст речовин, %. Приймається згідно табл. Г.6 «Збірника
показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними
виробництвами», т. 2, Український науковий центр технічної екології, Донецьк, 2004р.;

VN2пов - питомий об’єм азоту повітря, необхідного для горіння палива, м3/кг.
Визначається по формулі:
VN2пов = 3,762 * VО2
де VО2 - питомий об’єм ксиню, необхідного для проходження стехіометричних
реакцій, окислення, м3/кг.
Визначається по формулі:
VО2 = 0,01 * (1,866 * CR + 5,56 * НR + 0,7 * SR - 0,7 * ОR)
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де CR, SR, HR, OR - масовий вміст речовин, %. Приймається згідно табл. Г.6
«Збірника показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне
повітря різними виробництвами», т. 2, Український науковий центр технічної екології,
Донецьк, 2004р.
VО2 = 0,01 * (1,866 * 86,7 + 5,56 * 12,6 + 0,7 * 0,2 - 0,7 * 0,3) = 2,3177м3/ кг
VN2пов = 3,762 * 2,3177 = 8,7192м3/ кг
0
VДГ = 0,01 * (1,866 * 86,7 + 0,7 * 0,2 + 0,8 * 0,1) + 8,7192 = 10,3392м3/ кг
Витрата дизельного палива на один резервний дизель-генератор АСД-5600
складає:
224г/кВт*год * 2200кВт / 1000 = 492,8кг/год
де 224г/кВт*год - витрата дизельного палива на одну одиницю обладнання,
відповідно до ТУ Р 29.1-56302687-033:2015 «Дизельная генераторная установка
АСД-5600. Технические условия»;
2200кВт - задана потужність.
Теоретичний об’єм димових газів при спалюванні дизельного палива складає:
VДГ0 = 10,3392м3/ кг * 492,8кг/год = 5095,1578м3/год (1,4153м3/с)
Одержане значення теоретичного об’єму димових газів визначалося за
відсутності кисню (коефіцієнт надлишку повітря дорівнює 1), тому доцільно привести
значення до стандартного вмісту кисню при спалюванні рідкого палива в двигунах
внутрішнього спалювання (15 %) :
VДГ = VДГ0 * (21 % / (21 % - 15 %)), м3/с
VДГ = 1,4153м3/с * (21 % / (21 % - 15 %)) = 4,95м3/с
Висоти і діаметри труб ексгаустерів турбінних залів енергоблоків №3 і №4
приймаються аналогічними до параметрів від існуючого обладнання.
Координати проектуємих джерел визначались на карті-схеми розміщення
джерел викидів. Максимальна температура повітря за найтепліший місяць
приймається 23°С, згідно листа №01-49/136 від 28.03.2018р. Хмельницького
обласного центру з гідрометеорології.
Характеристика проектуємих джерел викидів нерадіоактивних забруднюючих
речовин наведена в таблиці.
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87

Резервний
дизельгенератор
АСД-5600
(осередок 3)

04001/301
05001/330

г/с

т/рік

15
17
18
перерахунку на
діоксид сірки
Оксид вуглецю
3,2389
0,4400
Бенз(а)пірен
0,000007 0,0000009
Формальдегід
0,0611
0,0080
Вуглеводні насичені
С12-С19 (розчинник
РПК-26611 і ін.) у
1,4667
0,2000
перерахунку на
сумарний органічний
вуглець
Речовини у вигляді
суспендованих
0,2139
0,0300
твердих частинок
недиферен-ційованих
за складом
Оксиди азоту (оксид та
діоксид азоту) у
5,1333
0,7000
перера-хунку на
діоксид азоту
Діоксид сірки (діоксид

0,8556

0,1200

№201811232231

3211

Найменування
забруднюючої
речовини

Визначена
потужність викиду

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

Наймену
вання
джерела
викиду

Координати джерела
Характеристика
Кут пилогазоповітдругого
точкового
ряної суміші
довкінця
або початку
лінійного, жини
лінійного,
ширина і площи
центра
Найменуванн
довжина -ного
симетрії
я
площин- джеплощинного
устаткування
рела
ного
(технологічно
віднос
го процесу)
-но ОХ
заводХ1
У1
Х2 У2 ської
системи
(град)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
№3 (1од.)

4

температура, град

Діаметр джерела викиду, м

3

швидкість, м/с

Висота джерела викиду, м

2

об'ємна витрата, м3/с

№ джерела викидів
1

Забруднююча речовина

Код

14

06000/337
13101/703
11049/1325

-/2754

3031

труба 17

0,56 -295

288

-

-

-

4,95 20,1 480

88

Резервний
дизельгенератор
АСД-5600

04001/301

г/с

т/рік

15
17
18
та триоксид) у
перерахунку на
діоксид сірки
Оксид вуглецю
3,2389
0,4400
Бенз(а)пірен
0,000007 0,0000009
Формальдегід
0,0611
0,0080
Вуглеводні насичені
С12-С19 (розчинник
РПК-26611 і ін.) у
1,4667
0,2000
перерахунку на
сумарний органічний
вуглець
Речовини у вигляді
суспендованих
0,2139
0,0300
твердих частинок
недиферен-ційованих
за складом
Оксиди азоту (оксид та
діоксид азоту) у
5,1333
0,7000
перера-хунку на
діоксид азоту

№201811232231

03000/2902

Найменування
забруднюючої
речовини

Визначена
потужність викиду

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

Наймену
вання
джерела
викиду

Координати джерела
Характеристика
Кут пилогазоповітдругого
точкового
ряної суміші
довкінця
або початку
лінійного, жини
лінійного,
ширина і площи
центра
Найменуванн
довжина -ного
симетрії
я
площин- джеплощинного
устаткування
рела
ного
(технологічно
віднос
го процесу)
-но ОХ
заводХ1
У1
Х2 У2 ської
системи
(град)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
енергоблоку
№3 (1од.)

труба 17

89

№201811232231

3221

температура, град

швидкість, м/с

3

об'ємна витрата, м3/с

Висота джерела викиду, м

2

Діаметр джерела викиду, м

№ джерела викидів
1

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

Наймену
вання
джерела
викиду

Координати джерела
Характеристика
Забруднююча речовина
Визначена
Кут пилогазоповітдругого
точкового
ряної суміші
потужність викиду
довкінця
або початку
лінійного, жини
лінійного,
ширина і площи
центра
Найменуванн
довжина -ного
симетрії
я
площин- джеплощинного
устаткування
рела
ного
Найменування
(технологічно
віднос
Код
забруднюючої
го процесу)
-но ОХ
г/с
т/рік
речовини
заводХ1
У1
Х2 У2 ської
системи
(град)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
Діоксид сірки (діоксид
(осередок 1)
та триоксид) у
енергоблоку
05001/330
0,8556
0,1200
перерахунку на
№4 (1од.)
діоксид сірки
06000/337
Оксид вуглецю
3,2389
0,4400
13101/703
Бенз(а)пірен
0,000007 0,0000009
11049/1325
Формальдегід
0,0611
0,0080
Вуглеводні насичені
С12-С19 (розчинник
РПК-26611 і ін.) у
-/2754
1,4667
0,2000
перерахунку на
сумарний органічний
вуглець
Речовини у вигляді
суспендованих
03000/2902
0,2139
0,0300
твердих частинок
недиферен-ційованих
за складом
0,56 -287
307
- 4,95 20,1 480 Резервний
Оксиди азоту (оксид та
дизель04001/301
діоксид азоту) у
5,1333
0,7000
генератор
перера-хунку на

труба 17

№201811232231

90

3231

температура, град

швидкість, м/с

3

об'ємна витрата, м3/с

Висота джерела викиду, м

2

Діаметр джерела викиду, м

№ джерела викидів
1

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

Наймену
вання
джерела
викиду

Координати джерела
Характеристика
Забруднююча речовина
Визначена
Кут пилогазоповітдругого
точкового
ряної суміші
потужність викиду
довкінця
або початку
лінійного, жини
лінійного,
ширина і площи
центра
Найменуванн
довжина -ного
симетрії
я
площин- джеплощинного
устаткування
рела
ного
Найменування
(технологічно
віднос
Код
забруднюючої
го процесу)
-но ОХ
г/с
т/рік
речовини
заводХ1
У1
Х2 У2 ської
системи
(град)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
АСД-5600
діоксид азоту
(осередок 2)
Діоксид сірки (діоксид
енергоблоку
та триоксид) у
05001/330
0,8556
0,1200
№4 (1од.)
перерахунку на
діоксид сірки
06000/337
Оксид вуглецю
3,2389
0,4400
13101/703
Бенз(а)пірен
0,000007 0,0000009
11049/1325
Формальдегід
0,0611
0,0080
Вуглеводні насичені
С12-С19 (розчинник
РПК-26611 і ін.) у
-/2754
1,4667
0,2000
перерахунку на
сумарний органічний
вуглець
Речовини у вигляді
суспендованих
03000/2902
0,2139
0,0300
твердих частинок
недиферен-ційованих
за складом
0,56 -280
324
- 4,95 20,1 480 Резервний
04001/301 Оксиди азоту (оксид та
5,1333
0,7000
дизельдіоксид азоту) у

4

температура, град

Діаметр джерела викиду, м

3

швидкість, м/с

Висота джерела викиду, м

2

об'ємна витрата, м3/с

№ джерела викидів
1

-/2754

труба 17

0,56

-85

360

-

-

-

4,95 20,1 480

Загально-

Речовини у вигляді
суспендованих
03000/2902
твердих частинок
недиферен-ційованих
за складом
04001/301 Оксиди азоту (оксид та

1,4667

0,2000

0,2139

0,0300

5,1333

0,7000

№201811232231

91

3041

Вуглеводні насичені
С12-С19 (розчинник
РПК-26611 і ін.) у
перерахунку на
сумарний органічний
вуглець

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

Наймену
вання
джерела
викиду

Координати джерела
Характеристика
Забруднююча речовина
Визначена
Кут пилогазоповітдругого
точкового
ряної суміші
потужність викиду
довкінця
або початку
лінійного, жини
лінійного,
ширина і площи
центра
Найменуванн
довжина -ного
симетрії
я
площин- джеплощинного
устаткування
рела
ного
Найменування
(технологічно
віднос
Код
забруднюючої
го процесу)
-но ОХ
г/с
т/рік
речовини
заводХ1
У1
Х2 У2 ської
системи
(град)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
генератор
перера-хунку на
АСД-5600
діоксид азоту
(осередок 3)
Діоксид сірки (діоксид
енергоблоку
та триоксид) у
05001/330
0,8556
0,1200
№4 (1од.)
перерахунку на
діоксид сірки
06000/337
Оксид вуглецю
3,2389
0,4400
13101/703
Бенз(а)пірен
0,000007 0,0000009
11049/1325
Формальдегід
0,0611
0,0080

4

температура, град

Діаметр джерела викиду, м

3

швидкість, м/с

Висота джерела викиду, м

2

об'ємна витрата, м3/с

№ джерела викидів
1

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

Наймену
вання
джерела
викиду

№201811232231

92

Координати джерела
Характеристика
Забруднююча речовина
Визначена
Кут пилогазоповітдругого
точкового
ряної суміші
потужність викиду
довкінця
або початку
лінійного, жини
лінійного,
ширина і площи
центра
Найменуванн
довжина -ного
симетрії
я
площин- джеплощинного
устаткування
рела
ного
Найменування
(технологічно
віднос
Код
забруднюючої
го процесу)
-но ОХ
г/с
т/рік
речовини
заводХ1
У1
Х2 У2 ської
системи
(град)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
станційний
діоксид азоту) у
резервний
перера-хунку на
дизельдіоксид азоту
генератор
Діоксид сірки (діоксид
АСД-5600
та триоксид) у
05001/330
0,8556
0,1200
(осередок 1)
перерахунку на
енергоблоку
діоксид сірки
№3 і №4
06000/337
Оксид вуглецю
3,2389
0,4400
(1од.)
13101/703
Бенз(а)пірен
0,000007 0,0000009
11049/1325
Формальдегід
0,0611
0,0080
Вуглеводні насичені
С12-С19 (розчинник
РПК-26611 і ін.) у
-/2754
1,4667
0,2000
перерахунку на
сумарний органічний
вуглець
Речовини у вигляді
суспендованих
03000/2902
0,2139
0,0300
твердих частинок
недиферен-ційованих
за складом

4

температура, град

Діаметр джерела викиду, м

3

швидкість, м/с

Висота джерела викиду, м

2

об'ємна витрата, м3/с

№ джерела викидів
1

Забруднююча речовина

Код

14
04001/301

3241

труба 17

0,56

-90

345

-

-

-

4,95 20,1 480

05001/330
06000/337
13101/703
11049/1325

-/2754

03000/2902

г/с

т/рік

93

15
17
18
Оксиди азоту (оксид та
діоксид азоту) у
5,1333
0,7000
перера-хунку на
діоксид азоту
Діоксид сірки (діоксид
та триоксид) у
0,8556
0,1200
перерахунку на
діоксид сірки
Оксид вуглецю
3,2389
0,4400
Бенз(а)пірен
0,000007 0,0000009
Формальдегід
0,0611
0,0080
Вуглеводні насичені
С12-С19 (розчинник
РПК-26611 і ін.) у
1,4667
0,2000
перерахунку на
сумарний органічний
вуглець
Речовини у вигляді
суспендованих
0,2139
0,0300
твердих частинок
недиферен-ційованих

№201811232231

Загальностанційний
резервний
дизельгенератор
АСД-5600
(осередок 2)
енергоблоку
№3 і №4
(1од.)

Найменування
забруднюючої
речовини

Визначена
потужність викиду

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

Наймену
вання
джерела
викиду

Координати джерела
Характеристика
Кут пилогазоповітдругого
точкового
ряної суміші
довкінця
або початку
лінійного, жини
лінійного,
ширина і площи
центра
Найменуванн
довжина -ного
симетрії
я
площин- джеплощинного
устаткування
рела
ного
(технологічно
віднос
го процесу)
-но ОХ
заводХ1
У1
Х2 У2 ської
системи
(град)
5
6
7
8
9
10
11
12
13

4

325

326

327

труба 50

0,11 -145

0,11 -140

труба 50

0,15 -155

труба 50

0,08
-172
5

148

153

107

68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,75 78,9

0,75 78,9

1,61 91,0

0,11 19,3

23

23

23

23

94

Ексгаустер
3SE82D02
турбінного
цеху енергоблоку №3
Ексгаустер
3SE81D02
турбінного
цеху енергоблоку №3
Ексгаустер
3SC59D01
турбінного
цеху енергоблоку №3
Ексгаустер
3SU53D01
турбінного
цеху енергоблоку №3

Код

14

Найменування
забруднюючої
речовини

15
за складом

Визначена
потужність викиду

г/с

т/рік

17

18

-/2735

Масло мінеральне
нафтове (веретенне,
машинне, циліндрове і
ін.)

0,0020

0,0631

-/2735

Масло мінеральне
нафтове (веретенне,
машинне, циліндрове і
ін.)

0,0020

0,0631

-/2735

Масло мінеральне
нафтове (веретенне,
машинне, циліндрове і
ін.)

0,0042

0,1325

-/2735

Масло мінеральне
нафтове (веретенне,
машинне, циліндрове і
ін.)

0,0003

0,0095

№201811232231

328

труба 50

температура, град

Діаметр джерела викиду, м

3

швидкість, м/с

Висота джерела викиду, м

2

об'ємна витрата, м3/с

№ джерела викидів
1

Забруднююча речовина

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

Наймену
вання
джерела
викиду

Координати джерела
Характеристика
Кут пилогазоповітдругого
точкового
ряної суміші
довкінця
або початку
лінійного, жини
лінійного,
ширина і площи
центра
Найменуванн
довжина -ного
симетрії
я
площин- джеплощинного
устаткування
рела
ного
(технологічно
віднос
го процесу)
-но ОХ
заводХ1
У1
Х2 У2 ської
системи
(град)
5
6
7
8
9
10
11
12
13

4

329

330

331

труба 50

труба 50

труба 55

0,08
5

0,15

0,15

труба 50

0,11

333

труба 50

0,11

Визначена
потужність викиду

Код

Найменування
забруднюючої
речовини

14

15

-/2735

Масло мінеральне
нафтове (веретенне,
машинне, циліндрове і
ін.)

0,0003

0,0095

-/2735

Масло мінеральне
нафтове (веретенне,
машинне, циліндрове і
ін.)

0,0003

0,0095

-/2735

Масло мінеральне
нафтове (веретенне,
машинне, циліндрове і
ін.)

0,0054

0,1703

-/2735

Масло мінеральне
нафтове (веретенне,
машинне, циліндрове і
ін.)

0,0020

0,0631

-/2735

Масло мінеральне

0,0020

0,0631

г/с

т/рік

17

18

№201811232231

95

332

температура, град

Діаметр джерела викиду, м

3

швидкість, м/с

Висота джерела викиду, м

2

об'ємна витрата, м3/с

№ джерела викидів
1

Забруднююча речовина
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Наймену
вання
джерела
викиду

Координати джерела
Характеристика
Кут пилогазоповітдругого
точкового
ряної суміші
довкінця
або початку
лінійного, жини
лінійного,
ширина і площи
центра
Найменуванн
довжина -ного
симетрії
я
площин- джеплощинного
устаткування
рела
ного
(технологічно
віднос
го процесу)
-но ОХ
заводХ1
У1
Х2 У2 ської
системи
(град)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Ексгаустер
3SU52D01
-166
74
- 0,11 19,3
23 турбінного
цеху енергоблоку №3
Ексгаустер
3SU51D01
-163
82
- 0,11 6,2
23 турбінного
цеху енергоблоку №3
Ексгаустер
3SC50D01
117,
-134
107
- 2,08
23 турбінного
5
цеху енергоблоку №3
Ексгаустер
4SE82D02
-270
217
- 0,75 78,9
23 турбінного
цеху енергоблоку №4
-265
222
- 0,75 78,9
23 Ексгаустер

4

334

0,15

труба 50

0,08
5

336

труба 50

0,08
5

337

труба 50

0,15

335

Код

14

Найменування
забруднюючої
речовини

15
нафтове (веретенне,
машинне, циліндрове і
ін.)

Визначена
потужність викиду

г/с

т/рік

17

18

96

-/2735

Масло мінеральне
нафтове (веретенне,
машинне, циліндрове і
ін.)

0,0042

0,1325

-/2735

Масло мінеральне
нафтове (веретенне,
машинне, циліндрове і
ін.)

0,0003

0,0095

-/2735

Масло мінеральне
нафтове (веретенне,
машинне, циліндрове і
ін.)

0,0003

0,0095

0,0003

0,0095

-/2735

Масло мінеральне
нафтове (веретенне,

№201811232231

труба 50

температура, град

Діаметр джерела викиду, м

3

швидкість, м/с

Висота джерела викиду, м

2

об'ємна витрата, м3/с

№ джерела викидів
1

Забруднююча речовина
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Наймену
вання
джерела
викиду

Координати джерела
Характеристика
Кут пилогазоповітдругого
точкового
ряної суміші
довкінця
або початку
лінійного, жини
лінійного,
ширина і площи
центра
Найменуванн
довжина -ного
симетрії
я
площин- джеплощинного
устаткування
рела
ного
(технологічно
віднос
го процесу)
-но ОХ
заводХ1
У1
Х2 У2 ської
системи
(град)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4SE81D02
турбінного
цеху енергоблоку №4
Ексгаустер
4SC59D01
-280
176
- 1,61 91,0
23 турбінного
цеху енергоблоку №4
Ексгаустер
4SU53D01
-297
137
- 0,11 19,3
23 турбінного
цеху енергоблоку №4
Ексгаустер
4SU52D01
-291
143
- 0,11 19,3
23 турбінного
цеху енергоблоку №4
-288
151
- 0,11 6,2
23 Ексгаустер
4SU51D01

338

труба 55

температура, град

швидкість, м/с

3

об'ємна витрата, м3/с

Висота джерела викиду, м

2

Діаметр джерела викиду, м

№ джерела викидів
1

Забруднююча речовина

Код

14

-/2735

Найменування
забруднюючої
речовини

15
машинне, циліндрове і
ін.)
Масло мінеральне
нафтове (веретенне,
машинне, циліндрове і
ін.)

Визначена
потужність викиду

г/с

т/рік

17

18

0,0054

0,1703
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Наймену
вання
джерела
викиду

Координати джерела
Характеристика
Кут пилогазоповітдругого
точкового
ряної суміші
довкінця
або початку
лінійного, жини
лінійного,
ширина і площи
центра
Найменуванн
довжина -ного
симетрії
я
площин- джеплощинного
устаткування
рела
ного
(технологічно
віднос
го процесу)
-но ОХ
заводХ1
У1
Х2 У2 ської
системи
(град)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
турбінного
цеху енергоблоку №4
Ексгаустер
4SC50D01
117,
0,15 -259
176
- 2,08
23 турбінного
5
цеху енергоблоку №4

№201811232231
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Характеристика якісного і кількісного складу викидів нерадіоактивних забруднюючих
речовин в атмосферне повітря від основного проммайданчика від існуючих та проектованих
джерел викидів наведена в таблиці 1.21.
Таблиця 1.24 - Характеристика якісного і кількісного складу викидів нерадіоактивних
забруднюючих речовин в атмосферне повітря від основного проммайданчика від
існуючих та проектованих джерел викидів
Код ЗР

Назва забруднюючої речовини

01002/110 Ванадій та його сполуки в перерахунку на
п'ятиоксид ванадію
-/112
Вольфрамат натрію (у перерахунку на
вольфрам)
01003/123 Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)

Клас ГДК м.р., с.д. Валові викиди
небез (ОБРД), мг/м3 забруднюючи
х речовин,
-пеки
т/рік
1
0,002с.д.
0,027100
3

0,1с.д.

2,00E-07

3

0,04с.д.

0,059100

2

0,01

0,004270

2

0,002с.д.

0,000250

Натрію гідрооксид (натр їдкий, сода каустична)

-

0,01 ОБРД

0,000140

01006/164 Нікель та його сполуки в перерахунку на нікель

2

0,001с.д.

0,000030

01010/203 Хром та його сполуки в перерахунку на
триоксид хрому
-/214
Кальцію гідрооксид (вапно гашене, пушонка)

1

0,0015

0,000330

3

0,05с.д.

0,239400

04001/301 Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у
перерахунку на діоксид азоту
04004/302 Азотна кислота

3

0,2

11,328660

2

0,4

0,006060

04003/303 Аміак

4

0,2

0,000130

15003/316 Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо
вони не ввійшли до класу І, у перерахунку на
хлористий водень
05004/322 Сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота]

2

0,2

0,002120

2

0,3

0,002104

-

0,02 ОБРД

0,001280

05001/330 Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у
перерахунку на діоксид сірки
06000/337 Оксид вуглецю

3

0,5

4,622300

4

5

7,145900

16001/342 Фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в
перерахунку на фтористий водень
16000/343 Фториди, що легко розчиняються (наприклад
NaF) та їх сполуки в перерахунку на фтор
16000/344 Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор)

2

0,02

0,002660

2

0,03

0,005500

2

0,2

0,003160

11041/621 Толуени

3

0,6

0,000880

4

5

0,018000

4

0,35

0,006800

01104/143 Манган та його сполуки в перерахунку на
діоксид мангану
01005/146 Мідь та її сполуки в перерахунку на мідь
-/150

-/323

-/1061

Кремнію діоксид аморфний (Аеросил-175)

Спирт етиловий

11007/1401 Ацетон

571816.202.001-ЗОВД
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Назва забруднюючої речовини

13101/703 Бенз(а)пірен
18001/857 Хлорфторвуглеці (Фреон-12)
18001/859 Гідрофторхлорвуглеці (Фреон-22)
-/1314

Альдегід пропіоновий (пропаналь)

11049/1325 Формальдегід
-/1531

Кислота капронова

11012/2005 Гідразин гідрат
-/2704

Бензин (нафтовий, малосірчистий у
перерахунку на вуглець)
-2735
Масло мінеральне нафтове (веретенне,
машинне, циліндрове і ін.)
-2754
Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК26611 і ін.) у перерахунку на сумарний
органічний вуглець
03000/2902 Речовини у вигляді суспендованих твердих
частинок недиференційованих за складом
-/10190
Гексафторид сірки

№ 201811232231

Клас ГДК м.р., с.д. Валові викиди
небез (ОБРД), мг/м3 забруднюючи
х речовин,
-пеки
т/рік
0,000014
1
0,1мкг на
100м3с.д.
4
100
0,005000
4

100

0,150000

3

0,01

0,001000

2

0,035

0,128800

3

0,01

0,006400

-

0,001 ОБРД

0,000020

4

5

0,053000

-

0,05 ОБРД

1,809470

4

1

3,717631

3

0,5

1,092560

-

0,001 ОБРД

0,035000

-/10226

Титану діоксид

-

0,5 ОБРД

0,000040

-/10265

Емульсол (склад: вода - 97,6 %, нітрит натрію 0,2 %, сода кальцинована - 0,2 %, масло
мінеральне - 2 %)
Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)

-

0,05 ОБРД

0,006270

-

-

0,019400

11000/-

Разом:

30,500780

Парникові гази
12000/410 Метан

-

50 ОБРД

0,005800

4002/-

Азоту (1) оксид [N2O]

-

-

0,001200

7000/-

Вуглецю діоксид

-

-

148,687000

Всього парникових газів:

148,694000

Разом по підприємству:

179,194780

Таким чином, викиди нерадіоактивних забруднюючих речовин в атмосферне повітря
з урахуванням проектуємих джерел збільшуються на 12,899638т/рік. Основні речовини
забруднювачі: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксид
вуглецю та вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на
сумарний органічний вуглець.
Розмір санітарно-захисної зони для чотирьох енергоблоків Хмельницької АЕС
становить 2,7км, відповідно до Протоколу Науково-технічної ради та Управління експертизи
проектів і кошторису Міненерго СССР від 14.03.1979р №34 «О рассмотрении технического
571816.202.001-ЗОВД
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проекта Хмельницкой АЭС», затверджений Наказом Міненерго СССР від 28.11.1979р.
№150ПС.
На основі експертного висновку «Экспертное заключение по санитарно-защитной
зоне Хмельницкой АЭС», затвердженого генеральним директором ЗАТ «Науково-дослідний
інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України» в 2008р., документом
«Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи» від 27.03.2008р. №05.03.0207/17573 було підтверджено встановлений розмір санітарно-захисної зони - 2,7км.
Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері зроблений з
використанням автоматизованої системи розрахунку забруднення атмосфери «ЕОЛ+»,
рекомендованої до використання Міністерством охорони навколишнього природного
середовища (вих. № 11-6-31 від 16.02.1996р.), що реалізує «Методику розрахунку
концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, що втримуються у викидах
підприємств» ОНД-86.
Кліматичні, метеорологічні коефіцієнти й показники, прийняті для машинного
розрахунку, згідно листа №01-49/136 від 28.03.2018р. Хмельницького обласного центру з
гідрометеорології (додаток И).
Розрахунок розсіювання для проектованих джерел проводився з урахуванням
існуючих джерел.
Згідно листа Міністерства охорони навколишнього природного середовища і ядерної
безпеки України №11-6-121 від 25.10.1996р. у розрахунку розсіювання викидів від установок,
що використовують газоподібне або рідке паливо, азоту діоксид розділений на азоту діоксид і
азоту оксид.
Розрахунок розсіювання проводився без обліку фонових концентрацій з метою
визначення безпосереднього впливу на стан атмосферного повітря.
Розташування джерел викидів забруднюючих речовин представлено на карті-схемі й
визначено в координатній сітці «Х-У», переорієнтовано по сторонах світла: вісь - «ОУ» відповідає напрямку «південь-північ», вісь «ОХ» - напрямку «захід-схід». Для розрахунку
розсіювання прийнятий розрахунковий прямокутник з розмірами 3000м*3000м, крок сітки 250м.
На підставі аналізу картографічного матеріалу в радіусі 1км від об'єкта перепаду
висот більше 50м на 1км місцевості не виявлено. На підставі п. 2.1 ОНД-86 коефіцієнт обліку
рельєфу місцевості приймається рівним 1.
При проведенні розрахунку розсіювання враховувалась неодночасність роботи
обладнання, а саме неодночасність проведення випробувань систем безпеки (роботи
резервних дизельних електростанцій), тому в розрахунку виключені джерела: №№301,302 блок №1, №№303,323 - блок №2, №304 - загальностанційна блоку №№1,2,
№№512,513,517,518,519 - мобільні резервні дизельні електростанції, №№3021,3211 - блок
№3, №№3221,3231 - блок №4, №3241 - загальностанційна блоку №№3,4.
При розрахунку приземних концентрацій забруднюючих речовин в атмосфері
визначалися концентрації в заданих точках на межі санітарно-захисної зони:
 - точка 1 - північний напрямок: Х = 150; У = 2850;
 - точка 2 - північно-східний напрямок: Х = 2380; У = 1740;
 - точка 3 - східний напрямок: Х = 2940; У = 60;
 - точка 4 - південно-східний напрямок: Х = 2500; У = -1380;
 - точка 5 - південний напрямок: Х = 190; У = -2590;
 - точка 6 - південно-західний напрямок: Х = -2090; У = -1420;
 - точка 7 - західний напрямок: Х = -2600; У = 100;
 - точка 8 - північно-західний напрямок: Х = -2090; У = 1730.
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Результати розрахунку приземних концентрацій наведений у додатку К.
Результати розрахунку забруднення атмосфери від проектованих джерел з
урахуванням існуючих джерел основного проммайданчика Хмельницької АЕС представлені в
таблиці 1.25 та додатку К.
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Таблиця 1.25 – Результати розрахунку забруднення атмосфери від проектованих джерел з урахуванням існуючих джерел
основного проммайданчика Хмельницької АЕС
Найменування речовин

Максимальна концентрація, долі ГДК
точка 1

точка 2

точка 3

точка 4

точка 5

точка 6

точка 7

точка 8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

04001/301

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у
перерахунку на діоксид азоту
Азоту оксид

0,3862

0,3938

0,3361

0,3947

0,3283

0,4610

0,4475

0,5001

0,0314

0,0320

0,0273

0,0321

0,0267

0,0375

0,0364

0,0407

0,0754

0,0677

0,0728

0,0908

0,0911

0,0726

0,0756

0,0847

06000/337

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у
перерахунку на діоксид сірки
Оксид вуглецю

0,0124

0,0127

0,0108

0,0123

0,0105

0,0150

0,0144

0,0157

13101/703

Бенз(а)пірен

0,0017

0,0018

0,0016

0,0017

0,0014

0,0021

0,0021

0,0021

0,0360

0,0384

0,0322

0,0357

0,0307

0,0447

0,0427

0,0451

0,0028

0,0027

0,0030

0,0032

0,0031

0,0031

0,0033

0,0032

0,0356

0,0395

0,0340

0,0371

0,0310

0,0455

0,0441

0,0453

0,0165

0,0148

0,0154

0,0160

0,0157

0,0167

0,0179

0,0183

0,4219

0,4299

0,3914

0,4749

0,4049

0,5053

0,5101

0,5825

-/304
05001/330
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11049/1325 Формальдегід
-/2735

Масло мінеральне нафтове (веретенне,
машинне, циліндрове і ін.)
-/2754
Вуглеводні насичені С12-С19
(розчинник РПК-26611 і ін.) у
перерахунку на сумарний органічний
вуглець
03000/2902 Речовини у вигляді суспендованих
твердих частинок недиференційованих
за складом
Група 31
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Аналіз розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі
показав, що створювані максимальні значення приземних концентрацій забруднюючих
речовин та окремих груп сумацій в заданих точках на межі СЗЗ, без обліку фонових
концентрацій (у частках ГДК максимально разової для населених місць), не перевищують
санітарно-гігієнічні нормативи - 1,0ГДК.
Вплив на водне середовище в період підготовчих і будівельних робіт
В ході проведення робіт, пов'язаних із спорудженням енергоблоків № 3 і № 4 АЕС,
додаткових джерел негативних впливів на гідросферу не виникає. Тимчасові побутові та
складські приміщення на майданчику спорудження енергоблоків № 3 і № 4 забезпечені
системами водопостачання і каналізації. Джерелом господарсько-питного водопостачання
тимчасових побутових та складських об'єктів є існуючі мережі. Відведення стоків
здійснюється в існуючі мережі каналізації. Виникнення і скидання зворотних вод в
навколишнє середовище не прогнозується.
Вплив на водне середовище в період провадження планованої діяльності
Поверхневі води
Вплив АЕС на поверхневі води може позначатися в місцях безпосередніх контактів
технологічних елементів і споруд АЕС з поверхневими водними об'єктами загального
користування, тому потенційним джерелом забруднення водного середовища в зоні впливу
АЕС є водосховище-охолоджувач.
Відповідно до результатів гідрохімічного прогнозу якості води водосховищаохолоджувача, складеного ВАТ «Львів ОРГРЕС», введення в експлуатацію енергоблоків
№ 3,4 призведе до прогнозованого збільшення обсягів нагрітої води, яка надходить в
водосховище-охолоджувач, що сприятиме підвищенню температури, збільшенню
випаровування води і створення умов для підвищення вмісту загальної мінералізації.
Мінералізація в перші декілька років після пуску енергоблоків буде повільно
наростати, а в подальшому вміст основних іонів мінералізації стабілізується і матиме
значеннями нижче ніж ГДК.
Водосховище-охолоджувач розраховане, виходячи з допустимої температури
охолодження води (не більше 33 °С), для відводу тепла від устаткування АЕС потужністю
4000 МВт (4 енергоблоки), з урахуванням графіків ремонту основного обладнання. При
найбільш несприятливих «жарких» кліматичних умовах і найбільш несприятливих вітрових
ситуаціях аналіз розрахунків УкрНДІЕП показав, що критична за технологічними умовами
температура 33,0 °С практично досягається вже при роботі двох енергоблоків (температура
на водозаборі 32,45 °С). При роботі трьох енергоблоків вона підвищується до 33,66 °С,
чотирьох - до 37,23 °С.
За результатами виконаних теплових розрахунків водосховища-охолоджувача по
тепловому балансу і з використанням математичної моделі (УкрНДІЕП) з урахуванням
ступеня впливу на гідротермічний режим водосховища-охолоджувача і забезпеченості стійкої
роботи АЕС в самих несприятливих метеоумовах в літній період року рекомендовано
будівництво струмененапрямної дамби довжиною 1300 м.
Будівництво дамби довжиною 1300 м дозволяє поліпшити ефективність
охолодження оборотної води у водосховищі і гарантувати необхідні температурні умови
експлуатації чотирьох енергоблоків навіть в найбільш несприятливих «жарких»
гідрометеоумовах з запасом в 2-3°С і можливістю вироблення додаткової електроенергії з
розрахунку зміни потужності на клемах генератора.
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Спорудження такої дамби дозволяє також практично уникнути суттєвої залежності
температурного режиму в водосховищі від найбільш несприятливих вітрових ситуацій при
західних вітрах зі швидкостями 3-6 м/с.
Підземні води
Стаціонарна мережа спостережень за режимом підземних вод включає 189
свердловин. Мета гідрогеологічного моніторингу - контроль стабільності режимоутворюючих
критеріїв підземних вод (рівня, температури, хімічного складу), оцінка впливу техногенних
факторів на підземні води.
При роботі енергоблоків № 1,2 техногенний вплив АЕС практично не вплинув на
становище рівня ґрунтових вод, однак позначився на їх хімічному складі і температурі в
результаті інфільтрації в ґрунт виробничих вод внаслідок витоків з водогінних комунікацій.
Слід підкреслити, що відповідно до моніторингових даних хімічне і теплове забруднення
ґрунтових вод і гідравлічно пов'язаної з ними в верхній частині верхньопротерозойського
горизонту локалізовано лише в межах проммайданчику АЕС; на периферії проммайданчику
зафіксовані фонові (тобто непошкоджені техногенезом) значення хімічного складу і
температури ґрунтових вод. При цьому в межах проммайданчику спостерігається не
суцільне поле техногенно забруднених підземних вод, а роз'єднані локальні ділянки, на яких
підземні води характеризуються підвищеною мінералізацією і температурою.
Сезонні коливання рівня ґрунтових вод складають в середньому 0,5 м у 2017 році,
0,56 м у 2016 році, 0,7 м у 2015 році, 0,52 м у 2014 році, 0,72 м у 2013 році, 0,73 м у 2012
році. Рівні ґрунтових вод знаходяться в стабільному стані і реагують лише на сезонні
кліматичні зміни.
Різниця температури ґрунтових вод в межах проммайданчика становить 10,0 0С.
Фонова температура становить 9,0 0С -10,0 0С. Температура води верхнепротерозойського
водоносного горизонту, як і температура ґрунтових вод, також на окремих ділянках вище
фонової. Фонова температура становить 10 0С. Діапазон коливання температури в межах
проммайданчика складає 10,5 0С, максимальна 20,5 0С.
Хімічний склад ґрунтових вод не визначався суттєвими змінами за останні роки.
Згідно даних спостережень мінералізація складає:
 ґрунтових вод - 605,26 мг/л у 2017 році, 541,19 мг/л у 2016 році, 552,91 мг/л у
2015 році, 423,72 мг/л у 2014 році, 406,42 мг/л у 2013 році, 342,36 мг/л у 2012 році;
 верхнепротерозойського водоносного горизонту - 586,68 мг/л у 2017 році, 620,99
мг/л у 2016 році, 564,97 мг/л у 2015 році, 487,38 мг/л у 2014 році, 475,4 мг/л у 2013 році,
401,11 мг/л у 2012 році.
Повністю прогнозувати кількісні зміни в хімічному складі і температурі підземних вод,
пов'язаних з техногенним впливом споруд АЕС, не можливо, так як вихідні дані для такого
кількісного прогнозу відсутні (можливі втрати хімічно забрудненої і гарячої води
непередбачувані).
Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів
Общее прогнозируемое количество строительных отходов представлено в таблице
1.23 и составляет 9,085 тыс. т.
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Таблиця 1.26 – Перелік відходів, утворення яких можливе під час будівництва
Найменування відходів

Прогнозована
кількість,
тис. т

Код

Гіпсоцементи

0,009

4510.1.1.01

Речовини сполучні

0,850

Мастики гідроізоляційні

0,004

Емульсії дорожні зіпсовані, забруднені
або не ідентифіковані, їхні залишки, які
не можуть бути використані за
призначенням
Вироби стінові бетонні

0,002

4510.1.2.01

Вивезення на полігон
ТПВ

7,940

4510.1.3.01

Бита цегла, матеріали стінові кам'яні

0,190

4510.1.3.02

Бита плитка облицювальна, вироби з
кераміки
Матеріали і вироби будівельні,
ізоляційні, в т. ч. картон, полотна, мати,
плити, зіпсовані, забруднені або
неідентифіковані, їхні залишки, які не
можуть бути використані за
призначенням
Суміш ґрунту і каміння

0,054

4510.1.3.03

4,551

4510.1.3.10

Підлягають реалізації
(продажу)
Вивезення на полігон
ТПВ
Вивезення на полігон
ТПВ
Вивезення на полігон
ТПВ

3,400

4510.2.9.02

0,005

4510.2.9.04

0,02

4510.3.1.01

Залишки асфальту і суміші
асфальтобетонної без вмісту дьогтю
Продукція будівельна (в т. ч. від
ремонту будівель і споруд, доріг, мостів,
шляхопроводів і т. п.) некондиційна
Всього при будівництві

Спосіб утилізації
відходів, або
підприємства, куди
вивозяться відходи
Вивезення на полігон
ТПВ

Вивезення на полігон
ТПВ
Вивезення на полігон
ТПВ
Вивезення на полігон
ТПВ

9,085

Відходи, які утворюються при експлуатації Хмельницкої АЕС, наведені в таблиці 1.27.
Таблиця 1.27 – Перелік відходів ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» ВП «Хмальницька АЕС»
Найменування відходу

Код

Клас
небезпеки

Передано
відходів на
сторону

1

Утворилося
відходів на
підприємстві
за 2017 рік,
т
2,528

Відпрацьовані люмінісцентні лампи

7710.3.1.26

Відходи, які утворились в процесі
виробництва (матеріали, які містять
ртуть, відпрацьовані)
Батареї свинцеві зіпсовані або
відпрацьовані
Речовини і матеріали, які
використовуються в енергетиці, інші,
зіпсовані забруднені або не

2413.2.9.56

1

0,001

Видалення

6000.2.9.04

2

10,231

Утилізація

4010.1.2.07

2

29.833

Спалювання з
метою з метою
теплового
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Найменування відходу

Код

ідентифіковані, їх залишки, які не
можуть бути використані за
призначенням
Сировина, яку використовують в
енергетиці, інша, не придатна для
використання
Вміст масло-, водовідокремлювачів

Клас
небезпеки

Утворилося
відходів на
підприємстві
за 2017 рік,
т

№201811232231

Передано
відходів на
сторону

перероблення

4010.1.1.02

2

3,000

4010.2.3.08

2

0,250

Масла та мастила моторні,
трансмісійні інші зіпсовані або
відпрацьовані
Плівка фотографічна та папір, які
містять срібло чи сполуки срібла,
некондиційні
Батарейки зіпсовані або відпрацьовані

6000.2.8.10

2

2,600

2464.3.1.06

2

0,000

7710.3.1.25

2

0,0045

Видалення

Матеріали фільтрувальні зіпсовані,
відпрацьовані чи забруднені
Матеріали обтиральні зіпсовані,
відпрацьовані чи забруднені
Шпали для залізничних або
трамвайних колій некондиційні
Кінескопи зіпсовані, забруднені або
неідентифіковані, які не можуть бути
використані за призначенням
Фотохімікати зіпсовані або
відпрацьовані, їх залишки, що не
можуть бути використані за
призначенням
Шини, зіпсовані перед початком
експлуатації, відпрацьовані,
пошкоджені чи забруднені під час
експлуатації
Шлам, що утворюється від освітлення
води
Смоли іонообмінні сатуровані
зіпсовані або відпрацьовані
Відходи від технологічних процесів
виробництва і розподілу енергії
електричної, газу, пари та гарячої
води, не позначені іншим способом
Відходи змішані будівництва та
знесення будівель і споруд
Відходи матеріалів допоміжних і
речовин, які застосовують під час
добування, очищення та розподілу
води
Шлам від очищення вод стічних
комунальних (місьВких)

7730.3.1.05

3

0,162

Видалення

7730.3.1.06

3

2,917

Видалення

2000.3.1.16

3

72,000

Видалення

3220.1.0.05

3

0,848

Видалення

7710.3.1.24

3

0,0039

6000.2.9.03

3

9,776

Видалення

4101.2.9.02

4

117,883

Видалення

4101.2.9.05

4

4,500

Видалення

4010.2.9.12

4

15,125

Видалення

4510.2.9.09

4

130,776

Видалення

4101.1.2

4

69,000

Видалення

9030.2.9.05

4

35,796

Видалення
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Найменування відходу

Код

Клас
небезпеки

Відходи деревини кускові

2000.2.2.01

Відходи комунальні (міські) змішані, у
т. ч. сміття з урн
Брухт кольорових металів дрібний
інший
Брухт чорних металів дрібний інший

№201811232231

Передано
відходів на
сторону

4

Утворилося
відходів на
підприємстві
за 2017 рік,
т
1,459

7720.3.1.01

4

1226,573

Видалення

7710.3.1.09

4

21,027

Утилізація

7710.3.1.08

4

152,814

Утилізація

Уламки фарфору, фаянсу

2621.2.9.02

4

1,700

Видалення

Макулатура паперова та картонна

7710.3.1.01

4

8,467

Утилізація

Суміш відходів, матеріалів та виробів
з пластмас інших, що не підлягає
спеціальному обробленню
Відходи речовин для вогнегасіння

7710.3.1.05

4

0,398

Утилізація

7760.3.1.03

4

1,000

Утилізація

Засоби фільтрувальні відпрацьовані

4010.2.9.05

4

0,075

Видалення

Тара пакувальна пластмасова
некондиційна
Тара скляна використана та бій скла
(за винятком відходів тари, що
утворилися під час перевезень, та
тари аптечної)
Відходи від функціонування установок
для очищення вод стічних, не
позначені іншим способом
Шлами, що не містять нафтопродуктів
(в процесі виробництва енергії
електричної)
Вироби та матеріали гумові зіпсовані
або відпрацьовані
Бій скла технічного та скловиробів, що
не підлягає спеціальному обробленню
Обрізки, висічки, стрічки та інші
відходи плівкових та неплівкових
поліетиленів низької та високої
щільності
Меблі інші некондиційні

2522.3.1.01

4

0,003

Видалення

7710.3.1.02

4

0,126

Утилізація

9030.2.9.08

4

10,000

Видалення

4010.2.9.07

4

0,000

7710.3.1.17

4

0,002

Видалення

7710.3.1.03

4

0,131

Утилізація

2522.2.9.01

4

0,055

Утилізація

2000.3.1.29

4

0,030

Видалення

4010.1.2.03

4

5,500

Видалення

7710.3.1.13

4

0,007

Видалення

Каталізатори чи інгібітори інші,
зіпсовані, забруднені або
неідентифіковані, їх залишки, які не
можуть бути використані за
призначенням
Одяг зношений чи зіпсований

Видалення

У випадку дотримання санітарних правил і норм зазначені відходи не становлять
будь-якої небезпеки для нормальної експлуатації Хмельницької АЕС.
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Вплив на ґрунти та надра
Вплив Хмельницької АЕС на геологічне середовище в межах промислового
майданчика АЕС майже повністю позначився під час спорудження і введення в експлуатацію
об'єктів, які входять в комплекс енергоблока № 1; при цьому слід взяти до уваги, що
більшість цих об'єктів входить і в комплекс енергоблоків № 3, 4 (водосховище-охолоджувач,
що підводить і відводить канали, блокові насосні станції, житлове будівництво в м. Нетішин
та інші). Найбільш уразливим елементом геологічного середовища є підземні води.
Введення в експлуатацію енергоблоків № 3, 4 на сформований режим підземних вод суттєво
не вплине, - можливе локальне підвищення температури води, її мінералізації або локальне
незначне підвищення рівня ґрунтових вод на обмеженій площі.
В зоні спостереження вплив Хмельницької АЕС, у тому числі споруд енергоблоків
№ 3, 4, може позначитися лише у випадку аварії, - при цьому гіпотетично можливе
забруднення водоносних горизонтів.
Враховуючи мізерний масовий (речовинний) вміст радіонуклідів навіть в аварійних
викидах АЕС, природні механізми ґрунтів достатні для їх міцної фіксації.
Деградаційні процеси ґрунтів, пов'язані з будівництвом Хмельницької АЕС,
поширюються лише на зону промислового майданчика. Їх наявність у 30-кілометровій зоні
ХАЕС практично не пов'язана з роботою станції.
Додаткові рівні радіоактивного забруднення ґрунту в умовах нормальної експлуатації
станції в масовому відношенні (одиницях концентрації) дуже низькі і тому вплив
радіоактивного забруднення на ґрунт буде несуттєвим.
Тепловий вплив
Атомна станція є джерелом значних теплових викидів. Приблизно дві третини
теплової енергії, виробленої реактором, не можуть бути використані для виробництва
електроенергії і скидаються в навколишнє середовище.
У системах охолодження АЕС теплові викиди в теплообмінниках передаються
циркулюючій охолоджувальній воді, яка через водосховище-охолоджувач для основної
системи охолодження турбінного відділення, системи охолодження споживачів групи «В» і
бризкальні басейни для системи охолодження споживачів групи «А» відводить тепло в
атмосферу.
Сумарні величини тепловиділень, які надходять у водосховище-охолоджувач і в
бризкальні басейни, наведені в таблиці 1.28.
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Таблиця 1.28 - Сумарні величини тепловиділень, які надходять у водосховищеохолоджувач і в бризкальні басейни
Кількість
енергоблоків
Гкал/год

Кількість тепла
Максимальна / мінімальна
Гкал/добу

Гкал/рік

1

2115/2098

50730/50310

13793103/13640103

2

4230/4195

101460/100620

27585103/27279103

3

6345/6294

152190/150930

41379103/40920103

4

8460/8392

202920/201240

55172103/54560103

Оцінка шумового забруднення
Оцінки впливу шуму на навколишнє середовище проводиться з урахуванням таких
факторів:
 впливу додаткових джерел шуму, які з'являються з введенням енергоблоку № 3,
4;
 враховуючи відсутність на промисловому майданчику, поза межами виробничих
будівель і споруд, постійних робочих місць обслуговуючого персоналу, проведення оцінки
впливу шуму є доцільною лише всередині цих будівель і споруд;
 зважаючи на відсутність в межах санітарно-захисної зони будь-яких житлових
або адміністративно-побутових приміщень з постійним перебуванням людей, які не є
персоналом АЕС, для оцінки впливу шуму прийняті встановлені ГОСТ 12.1.003-83 граничні
значення звукового тиску робочих місць обслуговуючого персоналу, який там перебуває
постійно або періодично.
З енергоблоками № 3, 4 на промисловому майданчику АЕС вводяться в
експлуатацію головний корпус № 3, 4, низка допоміжних виробничих будівель і споруд, а
окремі споруди розширюються.
В цих будівлях і спорудах джерелом звукового впливу на обслуговуючий персонал є
встановлене в них обертальне обладнання (турбоагрегат, насосні агрегати, вентиляційні
установки), а також редукуюче обладнання.
Для зниження рівня шуму виконується теплозвукоізоляція. Звукопоглинання
передбачається також стінами і перекриттями машинного залу.
Оцінка впливу ультразвуку
Впливу ультразвуком від працюючого тепломеханічного
експлуатації енергоблоків Хмельницької АЕС не зафіксовано.

обладнання

при

Оцінка впливу на флору
За нормальних умов експлуатації Хмельницької АЕС додаткове забруднення
території за рахунок газоаерозольних викидів настільки незначне, що експериментально
виявити його досить складно.
Виконані прогнозні оцінки дозових навантажень показують, що внесок радіонуклідів у
викидах Хмельницької АЕС за умови роботи чотирьох енергоблоків в нормальному режимі
складає дуже малу величину порівняно з дозовими навантаженнями від природних і штучних
(глобальних) випадань радіонуклідів (наприклад, рівноважна інтенсивність випадань для
137Cs має порядок 10-10 Бк/(м2·с)).
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Враховуючи отримані результати, можна стверджувати, що вплив цього
забруднення на лісове господарство, грибні та ягідні угіддя, рекреаційну діяльність
(збільшення вмісту радіонуклідів, якість лісової продукції) практично відсутній.
У випадку аварійних ситуацій ступінь впливу радіоактивних викидів на навколишнє
середовище, в тому числі і ліси, визначається, перш за все, потужністю викиду і його
радіонуклідним складом. Виходячи з отриманих результатів, максимальні річні дози,
поглинуті деревною рослинністю на межі СЗЗ, можуть скласти кілька десятків мГр при МПА і
близько 1 Гр при ЗПА на дуже обмеженій території. Такі дози не призведуть до будь-яких
змін хвойних лісів, які є найбільш радіочутливими. Основним дозотворчим радіонуклідом при
ЗПА є 131І при опроміненні від аерального забруднення рослинності. Деревна рослинність,
яка росте всередині СЗЗ (в основному південна частина) може отримати річну дозу в кілька
десятків Грей. Для сосни такі дози можуть викликати морфологічні зміни, а також одиничні
випадки загибелі рослин.
У випадку аварійних ситуацій оцінка стану радіаційного забруднення лісу
визначається за складом і структурою їх компонентів, перш за все - за їх відповідністю
умовам місця зростання і віковим етапам розвитку. При цьому використовуються традиційні
методи лісопатологічних обстежень. Стан деревостою оцінюють за кількісними
співвідношеннями дерев різних категорій і їх пошкодження шкідниками, хворобами,
пожежами та іншими факторами. Для цього закладаються пробні площі, де проводиться
переоблік дерев за категоріями стану і ступенями товщини, враховують і вивчають розміри і
характер сухостою і повалених дерев.
Категорія стану дерев визначається за сумою біоморфологічних ознак: густота і
колір крони, наявність і характер розподілу хвої (листя), її колір і пошкодження некрозами
інфекційного та неінфекційного характеру, шкідниками і патогенами, відносний приріст
пагонів і деревини, вік хвої, що збереглася на пагонах, розмір листків, наявність сухих гілок,
стан кори і лубу.
За шкалою, прийнятою в Санітарних правилах, в лісах України виділяють шість
категорій стану дерев:
 без ознак ослаблення;
 ослаблені;
 дуже ослаблені;
 всихають;
 свіжий сухостій;
 старий сухостій.
Загальний індекс стану дерев у насадженнях визначають за формулою:
І = (n1 + 2n2 + 3n3 + 4n4 + 5n5 + 6n6) / (n1 + n2 + n3 + n4 + n5 + n6),
де n1, n2, n3, n4, n5, n6 – кількість дерев відповідної категорії стану.
Стан радіоактивно забруднених насаджень у статиці оцінюють з розподілом на три
категорії:
IV-стійкі;
V - з порушеною стійкістю;
VI - з втраченою стійкістю.
До першої категорії відносяться насадження, Індекс стану дерев у яких не
перевищує 1,5, до другої - 3,5, до третьої - понад 3,5.
У випадку гіпотетичної аварії, коли поглинена рослинами доза може скласти від 6 до
10 Гр, можливі негативні зміни - в основному для соснових насаджень. У насадженнях
листяних порід досить чутливих змін не відбувається, змішані насадження будуть
характеризуватися проміжним станом. У лісорослинних умовах свіжої субори тенденція до
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погіршення стану насаджень виявиться чіткіше, ніж в умовах вологої субори, свіжого і
вологого сугрудка. Перехід соснових культур в другу, іноді в третю, категорії стану буде
частішим у порівнянні з більш консервативними і стійкими сосняками природного
походження. Відпад в радіоактивно забруднених насадженнях формується переважно з
дерев найнижчих ступенів товщини, частково-з середніх.
Величина радіаційного впливу визначається дозами зовнішнього і внутрішнього
опромінення. Іонізуюче опромінення, що проникає в рослину, через ефект іонізації і
збудження чинить на тканину біологічний вплив. Вплив іонізуючого випромінювання на живий
організм залежить від величини дози. Ступінь впливу іонізуючого випромінювання на
рослини визначається потужністю джерела випромінювання, тривалістю його дії на рослини.
Дози опромінення, що призводять до загибелі різних організмів, відрізняються на кілька
порядків. Кожному біологічному виду властива своя межа чутливості до іонізуючого
випромінювання - власна радіочутливість. Рівень радіочутливості значно відрізняється в
межах одного виду. Одним з найважливіших умов коректного порівняння організмів за рівнем
радіочутливості є вибір надійних і адекватних біологічних критеріїв, які піддаються точній
кількісній інтерпретації. Найбільш прийнятним інтегральним показником радіочутливості
організмів різного рівня складності вважається рівень виживання організмів. Найчастіше для
цього використовують дозу, що викликає загибель 50 % особин (ЛД50) в опроміненій
популяції, оскільки в даному випадку нівелюється індивідуальна мінливість цього показника в
популяції.
Внаслідок того, що в накопиченні радіонуклідів (і в одному екотопі, і в різних) є
суттєві відмінності, існує необхідність оцінки можливого накопичення радіонуклідів цінними
господарськими видами рослин у межах їх екологічних ареалів, особливо в тих частинах, де
запаси сировини максимальні. Більшість радіонуклідів аварійного викиду не суттєві для
метаболізму рослин. Але радіонукліди 137Cs, 90Sr легко включаються в біохімічні цикли і
накопичуються в харчових ланцюгах.
Величина КП 137Cs з ґрунту в рослини (гриби) і щільність забруднення ґрунту
лісових масивів дає можливість оцінити передбачуваний вміст даного радіонукліда в певних
видах сировини за формулою:
Am = КП * A5,
де Am – питома активність 137Cs, Бк/кг;
КП – коефіцієнт переходу, м2 кг-1;
A5 – щільність забруднення ґрунту радіонуклідом, кБк/м2.
Використовуючи цю формулу і значення коефіцієнтів переходу і знаючи показник
додаткового забруднення території за рахунок газоаерозольних викидів станції або за
рахунок аварійного викиду, можна оцінити забруднення лісової продукції (є критичною з
точки зору формування дозових навантажень). Так, додаткове забруднення 137Cs території
на відстані 4-х кілометрів від станції при ЗПА може скласти 4 кБк м2 (консервативна оцінка).
Враховуючи, що середнє реальне фонове забруднення території цим радіонуклідом має той
же порядок, і, використовуючи значення коефіцієнтів, отримуємо, що питома активність
чорниці і грибів (група сильного накопичення) може скласти 50 Бк/кг і 240 Бк/кг, відповідно.
Допустимі рівні вмісту радіонуклідів у цій продукції – 500 Бк/кг Таким чином, навіть при ЗПА
продукція буде відповідати гігієнічним нормам. Але слід мати на увазі, що ця оцінка
проведена для конкретного випадку. За іншими сценаріями аварії величина викиду може
бути більшою, і, відповідно, зміниться показник забруднення території і продукції.
.
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Оцінка впливу на фауну
Можливі зміни популяцій тварин та їх ареалів проживання, що певним чином
пов'язані зі станом рослинності. Можливі порушення кормової бази пов'язані, головним
чином, з порушеннями рослинного покриву, оскільки з кожним видом рослин консортивно
пов'язаний цілий комплекс тварин. Тому навіть незначні зміни у співвідношенні окремих видів
рослинності неминуче позначаться на видовому складі та кількісній представленості певних
груп комах, кліщів та інших груп тварин.
Стосовно місць укриття тварин - безпосередньої шкоди введення в дію нових
енергоблоків не завдасть, оскільки не буде змінено навколишній ландшафт.
На шляхах міграцій птахів введення в дію енергоблоків № 3, 4 позначиться
позитивно, завдяки деякому збільшенню незамерзаючих площ ВВ. Це призведе до того, що
збільшиться чисельність популяцій перелітних видів, що залишаються зимувати в районі ВВ.
Зросте чисельність лебедя-шипуна, лисухи, крякви, чирків, чайок та інших видів.
Можлива також зимівля видів, які раніше не зустрічалися в зимовий період – це
стосується представників водно-болотного комплексу.
В ЗС Хмельницької АЕС деструкцій популяцій тварин, руйнування екосистем або
повної ліквідації ареалів не передбачається.
Певну шкоду може бути завдано екосистемам луків, які швидко деградують у разі
значного перевипасання великої рогатої худоби та рекреаційного навантаження, а також
деяких інших форм діяльності людини. Однак у найближчі роки зростання поголів'я великої
рогатої худоби в Україні не передбачається і небезпеки перевипасання не існує. Іншим
екосистемам зміни не загрожують, тому популяціям тварин цих біотопів мало що загрожує.
Разом з тим певні зміни торкнуться популяцій ряду видів тварин.
Так, вже сталися зміни чисельності популяцій одинадцяти видів амфібій пов'язані, в
першу чергу, з утворенням штучних водойм різного типу, прокладкою ВЛ і меліоративними
заходами.
Деяке збільшення площі незамерзаючих ділянок водосховища-охолоджувача
сприятливо позначиться на чисельності бабок, окремих видів жуків і клопів. При цьому також
можна очікувати зростання чисельності кровосисних двокрилих, в тому числі тих, які мають
епідеміологічне значення.
Збільшення шумового фону в умовах інтенсивного руху транспорту на комахах не
позначиться. У той же час вібрація ґрунту, що виникає в умовах інтенсивного руху
транспорту, може розглядатися як суттєвий фактор неспокою. Охоронювані види від дії цього
фактора не постраждають.
Зміна рівня ґрунтових вод вплине на ентомофауну насамперед через зміну
фітоценозів. Кожен вид рослин має консортивно пов'язану з ним групу видів комах. При
заболочуванні луків відбувається заміщення мезофільних видів комах гігрофільними. В
результаті луковий ентомокомплекс заміщується болотним. При цьому, як правило,
спостерігається загальне збіднення видового складу комах.
Крім того, після введення в експлуатацію нових енергоблоків вплив на ентомофауну
можуть чинити такі фактори:
1) Підвищення температури води у водосховищі-охолоджувачі. Це позначиться на
стані водної екосистеми в цілому і може призвести до зміни співвідношення чисельності
різних видів водних комах (бабок, поденок, водяних жуків і клопів, веснянок, волохокрильців
та ін.). При цьому збіднення видового складу ентомофауни водойми є малоймовірним.
2) Можливе збільшення кількості джерел світла (ламп, які в нічний час
приваблюють комах). Найчастіше на світло летять лускокрилі (бражники, совки, п'ядуни,
коконопряди, вогнівки та ін), жуки (стафілініди, хрущі та ін), двокрилі (мухи, комарі),
перетинчастокрилі (наїзники), сітчастокрилі, клопи. В результаті в нічний час може
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відбуватися відтік комах з місць проживання (з відстані від декількох сотень метрів до двох
кілометрів) на територію АЕС. Це може негативно позначитися на стані популяцій низки
видів комах, але до збіднення видового складу ЗС Хмельницької АЕС не призведе. В той же
час цей фактор сприятливо позначиться на чисельності нічних хижаків, що полюють біля
штучних джерел світла (деякі хижі жуки, павукоподібні, земноводні та ін).
3) Очікується незначне збільшення господарського та рекреаційного навантаження
на екосистеми ЗС Хмельницької АЕС, пов'язане із зростанням чисельності обслуговуючого
персоналу та загальною чисельністю населення м. Нетішин. Район, прилеглий до станції,
піддається інтенсивному використанню. Тут на берегах р. Горинь розташовані зони
відпочинку містян. Велика площа виділена під сади, городи і пасовища. В результаті на
великій площі зник або сильно деградував цінний луковий ентомокомплекс і в той же час
значною мірою розвинувся антропогенний комплекс комах. Велика кількість синантропних
комах (масові види мух, таргани, лускокрилі) помітно погіршують загальну епідеміологічну
обстановку в зоні станції. Щоб уникнути спалахів інфекційних захворювань, необхідним є
здійснення постійного контролю за дотриманням санітарних норм місцевими органами
санітарного нагляду не тільки в житлових масивах, а й у місцях рекреації
Оцінка впливу на заповідні об'єкти
Зміна властивостей біологічних систем (як на популяційному, так і на ценотичному
рівні організації) внаслідок впливу радіації не проявляється, якщо воно не викликає
безпосередню загибель організмів, тобто не перевищує певну межу. Тому введення нових
енергоблоків Хмельницької АЕС в експлуатацію, а, отже, і збільшення надходження
радіонуклідів в навколишнє середовище, не призведе до трансформації заповідних
екосистем або загибелі ботанічних раритетів.
Головним фактором зміни і зниження стійкості заповідних екосистем є рекреація.
Цей тип впливу призводить до ущільнення ґрунту, погіршення її водно-повітряного режиму,
до погіршення відновлення дерев, цілого ряду трав'янистих рослин і формування травостою
з дернинних злаків. Найбільш сильний рекреаційний вплив будуть відчувати заповідні
об'єкти, розташовані поблизу міст Нетішин, Острог, Славута. У першу чергу це стосується
гідрологічних заказників "Блакитне озеро" і "Теребежі", лісових заказників "Сосновий бір" та
"Дубовий гай" (Голицьке лісництво Славутського держлісгоспу), які сьогодні є популярними
серед жителів міст Славута, Нетішин.
Введення в експлуатацію нових енергоблоків в цілому не призведе до
трансформації заповідних екосистем. Можливе збільшення впливу рекреації на заповідні
екосистеми слід регулювати шляхом проведення роз'яснювальної роботи з населенням
щодо підвищення його екологічної культури, обмеженням в'їзду транспорту на територію
заповідних об'єктів, режимами охорони.
Оцінка впливу на соціальне середовище
Зона спостереження (ЗС) ХАЕС охоплює територію семи районів Хмельницької та
Рівненської областей. З них у Хмельницькій області – Славутський, Шепетівський,
Ізяславський і Білогірський райони, у Рівненській області – Острозький, Гощанський та
Здолбунівський райони.
Площа ЗН складає 2826 км2, при цьому 1024 км2 – територія Рівненської області,
1802 км2 – Хмельницької області.
В зоні розміщується 207 населених пунктів, в яких проживає 195,76 тис. осіб.
Щільність населення становить 69,27 чол/км2.
Розподіл населення по території ЗС представлено в таблиці 1.29
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Таблиця 1.29 – Розміщення населення за областями з поділом на 5-км зони (0-30 км)
Зона

Кількість населених пунктів
(шт.)
I
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

Кількість населення
(тис. чол.)

до 5 км

4

37,704

від 5 до 10 км

7

1,257

від 10 до 15 км

12

40,737

від 15 до 20 км

25

10,921

від 20 до 25 км

34

30,755

від 25 до 30 км

43

14,535

Разом

125

135,9

II

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

до 5 км

-

-

від 5 до 10 км

4

17,558

від 10 до 15 км

6

4,765

від 15 до 20 км

17

13,291

від 20 до 25 км

19

8,510

від 25 до 30 км

36

15,736

Разом

82

59,860

III

ВСЬОГО В 30 КМ ЗОНІ НАВКОЛО АЕС:

до 5 км

4

37,704

від 5 до 10 км

11

18,815

від 10 до 15 км

18

45,502

від 15 до 20 км

42

24,212

від 20 до 25 км

53

38,798

від 25 до 30 км

79

21,671

ВСЬОГО

207

195,76

З наведеної таблиці видно, що основна частина населення ЗС проживає на території
Хмельницької області – 135,9 тис. осіб.
Результати соціологічних досліджень показали досить позитивне ставлення
населення до будівництва енергоблоків, але в той же час яскраво вказують на необхідність
продовження і активізації роз'яснювальної роботи серед громадськості регіону.
Результати соцопитування наведені у діаграмі.
.
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Рисунок 1.10 – Діаграма соцопитування
Вплив добудови атомних енергоблоків буде найбільш відчутним для таких аспектів
соціально-економічного життя населення - збільшення кількості робочих місць, розвиток
енергозабезпечення та доступність електроенергії, загальне поліпшення умов життя і
добробуту населення.
В результаті проведеного дослідження і порівняльного аналізу стану здоров'я
населення міст Славута і Полонне, відповідних районів, а також порівняння захворюваності
дитячого населення цих міст з середньостатистичними показниками у області і
загальнодержавними даними, зв'язок зростання захворюваності з введенням в експлуатацію
АЕС не виявлений.
Спорудження енергоблоків № 3, 4 забезпечує створення нових робочих місць у м.
Нетішин та регіоні Хмельницької АЕС і сприятиме притоку кваліфікованих кадрів і
підвищенню загального рівня освіти та кваліфікації населення.
Забезпечення необхідними фахівцями безпосередньо Хмельницької АЕС для
будівництва та експлуатації енергоблоків № 3, 4, буде вирішуватися за рахунок залучення
наявних на території розміщення станції випускників Київського, Одеського,
Севастопольського, Рівненського та інших вищих навчальних закладів, які мають необхідну
освіту. Кадри робітничих професій комплектуватимуться за рахунок наявних, з навколишніх
населених пунктів.
Залучення необхідної кількості кадрів інженерно-технічних працівників, фахівців і
робітників для виконання будівельно-монтажних робіт будівельно-монтажні організації
будуть вирішувати самостійно.
Під час будівництва енергоблоків № 3, 4 буде додатково розвиватися соціальна
інфраструктура зі спорудженням об'єктів соціально-побутового призначення. Крім того,
проект передбачає відрахування в розмірі 10 % від вартості будівництва для розвитку
інфраструктури зони спостереження.

571816.202.001-ЗОВД

115

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

№201811232231

Істотне розширення Хмельницької АЕС, як основного містоутворюючого
підприємства регіону, дозволяє ставити питання про розвиток в даному регіоні нових
виробничих потужностей, використовуючи очікуване зростання населення р. Нетішин та
можливості притоку кадрів.
Оцінка впливу на техногенне середовище
Після введення в експлуатацію енергоблоків № 3, 4 на АЕС не будуть
використовуватися нові технологічні процеси, що супроводжуються викидом в атмосферу
яких-небудь шкідливих речовин, відмінних від існуючих, тобто запуск енергоблоків № 3, 4 не
чинитиме негативного впливу на об'єкти в зоні спостережень.
Вплив промислових та інших господарських об'єктів м. Нетішин, а також самої
Хмельницької АЕС на р. Горинь як джерело водопостачання ряду об'єктів техногенного
середовища мінімізовано шляхом реалізації таких заходів.
Господарсько-побутові стоки від промислового майданчика АЕС, м. Нетішин та
промзони подаються на очисні споруди господарсько-побутових стоків, де проходять повне
біологічне очищення і доочищення на біоставках. Очищені стічні води відводяться у
водосховище-охолоджувач системи технічного водопостачання АЕС. Таким чином, очищені
стічні води промислового майданчика Хмельницької АЕС та м Нетішин в р. Горинь не
скидаються і не впливають на ступінь забруднення води в річці.
Дощові води з покрівель будівель на майданчику Хмельницької АЕС відводяться у
підвідний канал системи технічного водопостачання і використовуються в циклі
Хмельницької АЕС. Дощові води з майданчиків і проїздів перекачуються в
шламонакопичувач для відстоювання і подальшого використання в циклі АЕС. Таким чином,
дощові води з промислового майданчика Хмельницької АЕС в р. Горинь також не
скидаються.
Водовідвідні комунікації енергоблоків № 3, 4, що вводяться в експлуатацію,
включаються в сучасну схему відведення стічних вод Хмельницької АЕС. Зміна схеми не
передбачається.
Вплив Хмельницької АЕС на р. Горинь можливий за умови виконання продувки ВО.
Паводковий водоскид призначений для скидання повеневих вод р. Гнилий Ріг.
Водоскид автоматичної дії розрахований на пропуск зливового паводку повторюваністю
0,01 % (1 раз в 10000 років) при форсуванні рівня води у водосховищі до 0,7 м над
нормальним підпертим рівнем (НПУ=203,000 м). Звичайні паводки р. Гнилий Ріг, як весняні
під час танення снігу, так і зливові, проходять при частково спрацьованому водосховищі. При
цьому, як правило, весь обсяг паводків акумулюється у водосховищі. Тільки паводки низької
повторюваності, що збігаються з періодами повністю заповненого водосховища, вимагають
часткового скидання води через паводковий водоскид.
Продування водосховища передбачається за рахунок фільтраційних витоків
(неповернутих прострілів фільтраційного потоку), і шляхом контрольованих скидів води з ВО.
Розрахункова величина фільтраційних втрат з водосховища, згідно з технічним проектом,
становить 9,53 млн. м3/г, або 0,3 м3/с. Ці витоки рівномірно розподілені фронтом земляної
дамби довжиною близько 7,0 км і приблизно на тій же протяжності вклинюються в річку, і
тому суттєвого впливу на температурний або сольовий режими р. Горинь не чинять.
Більш істотний вплив на р. Горинь можуть надати контрольовані продувні скиди води
з ВО. Умовами водокористування передбачається можливість продувок ВО лише під час
весняних повеней. Такі продувки можуть здійснюватися як за рахунок припинення
повернення дренажних вод у ВО, так і шляхом скидання води через донний водовипуск
автоматичного водоскидної споруди. В обох випадках продувні води надходять колишнім
руслом р. Гнилий Ріг в р. Вілія і змішуються з водою цієї річки, яка впадає в р. Горинь через
1,0 км
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В цілому, аналіз фізико-хімічних властивостей ґрунтів регіону показав, що,
незважаючи на значну строкатість ґрунтового покриву, більшість ґрунтів мають значну
буферну стійкість до техногенних навантажень. Ландшафти ближньої зони станції є надійним
бар'єром попередження зони первинного забруднення за допомогою міграції.
Техногенні зміни основних гідродинамічних параметрів у першому та другому
водоносних комплексах мають локальний розвиток та охоплюють менше 10 % ЗН
Хмельницької АЕС.
Площинний розвиток досить інтенсивного інфильтраційного живлення підземних вод
обумовлює відносно прискорену стабілізацію гідродинамічних умов, в першу чергу режиму
рівнів, що істотно знижує ризик глибокої гідрогеоміграції техногенних забруднень.
Розглянуті на моделі варіанти прогнозних сценаріїв змін гідрогеологічних умов і
гідродинамічної структури водоносних комплексів зони активного водообміну охоплюють
основні значення природних і техногенних варіацій параметрів (водовідбору, витоку,
підвищення і зниження рівнів і інше) і достовірно підтверджують відсутність небезпечних
екологічних порушень геологічного середовища.
Поводження з рідкими і твердими радіоактивними відходами та їхнє зберігання
здійснюється відповідно до вимог законодавчо-нормативних документів, що підтверджується
щорічними звітами станції. Компонування обладнання, регламент технологічних операцій,
розміщення РРВ і ТРВ в закритих приміщеннях виключають вихід і викид РАВ в навколишнє
середовище.
Однією з умов, що забезпечують збереження техногенного середовища, є
організація СЗЗ і ЗС, дотримання нормативних вимог з розміщення в них різних об'єктів. Під
час визначення СЗЗ - 2,7 км, було враховано повна потужність енергоблоків АЕС (4
енергоблоку) та прогностичну оцінку радіаційної обстановки в районі розміщення АЕС за
умови її тривалої експлуатації. Розміри СЗЗ були узгоджені і затверджені в установленому
порядку. Відповідно до нормативних вимог, в СЗЗ розміщуються об'єкти підсобного і
обслуговуючого АЕС призначення, проводиться радіаційний контроль.
Транспортування ядерного палива територією АЕС здійснюється спеціальним
залізничним транспортом. Цим же транспортом переміщується відпрацьоване ядерне
паливо по території України. Транспортування здійснюється відповідно до нормативів [41,
42], які відповідають міжнародним вимогам з транспортування вказаного типу вантажів [40].
Всі аспекти впливу на навколишнє середовище під час транспортування ядерного палива
детально проаналізовані у відповідних матеріалах, що обґрунтовують безпеку зазначеної
діяльності. Під час транспортування використовуються спеціальні транспортні захисні
контейнери, та реалізується комплекс інженерно-технічних заходів, які запобігають
негативному впливу операцій по перевезенню палива між АЕС та сховищем з його
зберігання.
У нормальних умовах експлуатації Хмельницької АЕС у складі чотирьох
енергоблоків та реалізації передбаченого проектом комплексу заходів з охорони
навколишнього середовища всі види залишкових впливів на елементи навколишнього
середовища в зоні її впливу не призведуть до перевищення чинних норм екологічної безпеки.
Завдяки цьому буде забезпечено відсутність негативних впливів на об'єкти навколишнього
техногенного середовища..
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2 ОПИС ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,
ОСНОВНИХ ПРИЧИН ОБРАННЯ ЗАПРОПОНОВАНОГО ВАРІАНТА З
УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ
2.1

Загальні положення

Згідно Енергетичної стратегії України до 2035 року на Хмельницькій АЕС
передбачено будівництво енергоблоків № 3 та 4.
ТЕО будівництва енергоблоків № 3, 4 Хмельницької АЕС було розроблено у 2011
році і схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04 липня 2012 № 498-р.
У зв'язку з заміною постачальника реакторної установки ВВЕР-1000 (виробництва
РФ) на реакторну установку виробництва «SKODA JS a.s.» виникла необхідність коригування
ТЕО будівництва енергоблоків № 3, 4 Хмельницької АЕС.
Згідно ТЕО будівництво енергоблоків № 3 та 4 передбачено в існуючих будівельних
конструкціях. По даних обстеження готовність будівельних конструкцій енергоблоку №3 –
70 %, енергоблоку №4 – 28 %. Існуючі будівельні конструкції було збудовано згідно
затвердженого проекту для реакторних установок В-320 (покоління ІІ). Тобто, альтернативи
географічного характеру розміщення енергоблоків – не існує. При цьому серед альтернатив
типу енергоблоків необхідно розглядати лише ті, що можливо розмістити у існуючих
конструкціях.
Враховуючи, що будівництво енергоблоків передбачено в існуючих будівельних
конструкціях, в якості альтернативи не розглядається будівництво енергоблоків на іншому
паливі (органічне, відновлювальна, біопаливо та інш).
В рамках Енергетичної стратегії та згідно даних ТЕО максимальна потужність, яка
може бути видана з енергоблоків № 1,2,3 та 4 складає 4000 МВт. Тобто, одиночна потужність
енергоблоку повинна бути на рівні 1000-1100 МВт, що є обмежуючим фактором для
альтернативних типів енергоблоків.
По даних МАГАТЕ (https://pris.iaea.org) у світі працюють близько 454 комерційних
ядерних реакторів. Більшість з них знаходиться в Європі і США, Японії, Росії, Південній
Кореї, Канаді, Індії, Україні та Китаї. За оцінкою МАГАТЕ, принаймні, ще 60 реакторів будуть
введені в дію протягом 15 років. Незважаючи на різноманіття типів і розмірів, існує всього
чотири основні категорії реакторів:
Перше покоління (Gen.I) - дослідні зразки енергетичних реакторів. На початку
атомної ери розроблялися ядерні установки з різними видами теплоносіїв. На основі цих
перших проектів були побудовані і експлуатувалися деякі прототипи АЕС. Прикладами є
Shippingport, Мадпох, Fermi I, Dresden, в СРСР - промислові уран-графітові реактори (АДВ і
ін.), ВВЕР-440/230 і ін. Тривалість роботи 30-40 років. Перші реактори радянського дизайну
ВВЭР 440-230, прийнято відносити до покоління Gen.I. У таких енергоблоках вода
використовується для охолодження, а їх конструкція аналогічна западному типу PWR.
Відсутність додаткової системи попередження аварій атомних реакторів та системи
аварійного охолодження активної зони – основні недоліки реакторів даного покоління.
Друге покоління (Gen.II) - клас енергетичних реакторів, створених до кінця 1990-их.
Прикладами є PWR, CANDU, BWR, AGR, в СРСР - реактори ВВЕР-440/213, РБМК. Реактори
мають поліпшену систему безпеки, тривалість роботи 40-60 років.
Можливо найбільш печально відомим реактором у світі є РБМК, який відноситься до
покоління Gen.II. Це графітовий реактор з киплячою водою та розміщенням тепловиділяючих
збірок у окремих каналах.
Найбільш розповсюдженими є реактори з водою під тиском (PWR), яких у світі 215
штук. Першу конструкцію реакторів PWR було розроблено для підводних човнів воєнного
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зразка. У порівнянні з іншими реакторами, даний тип має невеликів розміри при
напрацюванні великої кількості енергії. Схожим дизайном та історією створення володіє
російський реактор ВВЕР. На теперішній час їх існує 53 штуки, що працюють у семи странах
Восточної Європи. Третя модифікація ВВЕР, тип 1000-320, була суттєво змінена з
підвищеною потужністю у 1000 МВт.
Другий найбільш розповсюджений тип реакторів – з киплячою водою (BWR) (зараз у
світі діє близько 90 таких енергоблоків), який є удосконаленим PWR. При створенні такого
реактора зроблено спробу спростити конструкцію та досягти підвищення теплової
ефективності. Тим не менше такий реактор не став більш безпечним. Найбільш печально
звісним представником таких реакторів є реактори на енергоблоках АЕС Фукусіма.
Ще одною с розповсюджених конструкцій є реактор на важкій воді під тиском
(PHWR). На теперішній час у світі нараховується 39 реакторів даного типу в семи странах
світу. Найбільш типовим представником є канадський реактор CANDU, паливом для якого
слугує природний уран, а охолодження здійснюється за рахунок важкої води. Захисна
оболонка реактора оточена 390 окремими трубками. Одним из недоліків є те, що у активній
зоні присутня велика кількість урану, що призводить до нестабільності активної зони. Труби
під тиском, що містять уранові трубки, знаходяться під дією нейтронів. Як показав
канадійський досвід, вже після 20-ти річної експлуатації необхідно виконувати великі
ремонтні роботи. Після Чорнобильської аварії усі розробники реакторних технологій
перейшли на новий рівень безпеки, так зване покоління Gen.III.
Третє покоління (Gen.III) - має поліпшену паливну технологію, більш високу
теплову ефективність, пасивну систему безпеки і менші експлуатаційні витрати. Прикладами
є EPR, ESBWR BWR / 4 II, System-80, Westinghouse АР1000 і ВВЕР-1200. Покоління III
(Advanced LWR) мають ряд характерних особливостей:
 Стандартизований дизайн для кожного типу для прискорення ліцензування,
зниження капітальних витрат і терміну будівництва;
 Застосування пасивних та активних систем безпеки, які у комбінації
забезпечують безпеку реакторної установки при аваріях;
 Зниження ймовірності пошкодження плавління активної зони;
 Стійкість до ймовірних природних та техногенних впливів, які можуть привести
до радіаційних наслідків;
 Більш високе вигоряння ядерного палива у активній зоні, що знижує витрати на
паливо та кількість утворюваних радіоактивних відходів;
 Конструкція та матеріали забезпечують більш тривалий термін експлуатації
реактора – зазвичай 60 років;
 Для управління «важкими» аваріями передбачено технічні та організаційні
засоби, в тому числі мобільні.
Для покоління III + (Evolutionary Designs) додатково висуваються вимоги виключення
евакуації населення при будь-яких, самих важких аваріях. Для цього в сучасних проектах АС
передбачено цілий ряд інновацій: модульне виконання найважливіших елементів РУ,
високий рівень стандартизації, здатність витримати падіння важкого літака, наявність різних
пасивних систем безпеки, яких не було в проектах попередніх десятиліть, наприклад, так
званих «ловушок» розплаву, різноманітних систем аварійного охолодження реактора,
пристроїв охолодження корпусу реактора і т.п.
Четверте покоління (Gen.IV) - реактори нового дизайну з революційними підходами
до безпеки реакторів. На теперішній час відсутні у світі чіткі критерії реакторів покоління
Gen.IV. З 2000 років триває міжнародна програма «Покоління IV» або GIV.
Тобто на сьогоднійшній день для будівництва енергоблоків №3 та 4 Хмельницької
АЕС необхідно реакторна установка покоління на нижче Gen.III.
571816.202.001-ЗОВД

119

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

№201811232231

2.2 Альтернативи технологічного характеру
Альтернативи технологічного характеру розглянуто з точки зору різних типів
реакторних установок. Згідно даних МАГАТЕ (https://aris.iaea.org/) на теперішній час
більшість реакторних установок у світі на теплових нейтронах відносяться до таких типів:
 Легководний водоводяний реактор під тиском (ВВЕР, PWR);
 Легководний киплячий реактор (BWR);
 Реактор на важкій воді водоводяний (CANDU).
Реакторна установка ВВЕР-Шкода та діючі реакторні установки Хмельницької АЕС
відносяться до легководних реакторних установок з реакторами під тиском.
Для розгляду альтернатив технологічного характеру взято дані МАГАТЕ
щодо
існуючих
реакторних
установок
покоління
Gen.III
(https://aris.iaea.org/)
(дивись таблицю 5.4).
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Таблиця 2.1 – Дані МАГАТЕ щодо існуючих реакторних установок покоління Gen.III

KERENA
OPR1000

Розробник

Покоління Охолоджувач Уповільнювач

GE-Hitachi

III

Легка вода

Легка вода

Статус
розробки
Експлуатація

Країна

Тип

Призначення

США

BWR

Комерційний

AECL

III+

Легка вода

Важка вода

Проектування

Канада

HWR

Комерційний

Westinghouse

III+

Легка вода

Легка вода

Будівництво

США

PWR

Комерційний

ATMEA

III+

Легка вода

Легка вода

Проектування

Франція

PWR

Комерційний

KERENA

AREVA

III+

Легка вода

Легка вода

Проектування

Франція

BWR

Комерційний

Advanced
Reactor

Power KEPCO/KHNP

II

Легка вода

Легка вода

Експлуатація

Корея

PWR

Комерційний
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Назва Повна назва
Скорочення
ABWR
Advanced
Boiling
Water Reactor
ACR-1000
Advanced
CANDU
Reactor 1000
AP 1000
Advanced
Passive
PWR
ATMEA1
ATMEA1
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Реактор з водою під тиском (PWR)

Це найпоширеніший тип комерційного реактора. Приблизно 60 % світових
комерційних реакторів є PWR.
Паливо діоксиду урану збагачується приблизно до 4-5 % і міститься в трубах з
цирконієвого сплаву, як правило, довжиною 3,5-4 м. Вода під тиском діє як сповільнювач, так
і охолоджуюча рідина і нагріває воду у вторинному контурі через парогенератор для
виробництва пари, яка використовується для керування турбіною (ами) (Рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 – Принципова схема реактора з водою під тиском (PWR)
PWR працює під високим тиском; це діє для збільшення температури кипіння
теплоносія, що дозволяє більш ефективну передачу тепла. Охолоджуюча рідина в
первинному контурі зберігається при робочих тисках, як правило, 120-155 бар. Напірний
реакторний завод має дві окремі циркуляційні системи; первинна система, що циркулює
вода, перекачується через сердечник до парогенератора (теплообмінника), який передає
тепло вторинному контуру і виробляє насичений пар. Вода під тиском в первинному контурі
нагрівається до 300-330 °C. Вода у вторинному контурі нагрівається до 260-290 °C і
зберігається при меншому тиску (45-78 бар), що дозволяє закипати воду і генерувати пар,
необхідний для приводу турбіни. Тепловий ККД PWR становить 32-37 %.
Реактор укладений в бетонну оболонку, яка призначена для витримування
внутрішніх тисків, що виникають внаслідок раптового розриву первинного водяного контуру
під тиском, і зовнішніх впливів, таких як аварія літака.
2.2.2

Реактор на киплячій воді (BWR)

BWR є фактично PWR без парогенератора (рисунок 2.2). Вода циркулює через
серцевину, знову виступаючи як сповільнювач і охолоджуюча рідина, всередині посудини під
тиском. Це нагріває воду до температури приблизно 300 °C, що змушує кип'ятити і
генерувати пар при тиску приблизно 70 бар. Близько 10 % води перетворюється на пару і
571816.202.001-ЗОВД

122

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

№201811232231

передається на парові турбіни. Після конденсації він повертається в посудину під тиском для
завершення контуру. Паливо схоже з паливом PWR, але щільність потужності (енергія на
одиницю об'єму сердечника) становить приблизно половину, при більш низьких
температурах і тисках. Це означає, що для еквівалентної теплової потужності судини тиску
BWR є більшими, ніж для PWR, але відсутність парогенераторів і зниження тисків системи
означає, що захисна оболонка реактора може бути меншою.
Перевагою витрат єдиного контуру (тобто, не мають парогенераторів) компенсується
потенційне радіоактивне забруднення на паровій установці в рідкісних випадках відмов
палива. При менших тисках (70 бар) і температурах тепловий ККД BWR трохи менше, ніж
PWR.

Рисунок 2.2 – Принципова схема реактора на киплячій воді (BWR)
2.2.3

Реактори на важкій воді під тиском (CANDU)

Реактор CANDU (CANadian Deuterium Uranium), як випливає з назви, використовує
оксид дейтерію (спеціальну форму води) як теплоносій і модератор. Це дозволяє
використовувати природне або малообогащенное діоксид урану, що міститься в циркалових
трубах. Конструкція реактора CANDU аналогічна конструкції PWR, але замість великого
резервуара під тиском уранове паливо розміщується в сотнях горизонтальних труб під
тиском (так званих каналів). Вони охолоджуються важкою водою, яка видаляє тепло з
сердечника так само, як і PWR. Трубки під тиском сидять у великій посудині, або каландрії,
що містять окремий сповільнювач важкої води при низькому тиску (рисунок 2.3).
Середня щільність потужності становить приблизно одну десяту площі потужності
PWR, що означає, що для порівнянного виходу реактор і його утримування відповідно більші
за розміром. Паливо CANDU відрізняється від палива PWR / BWR, будучи набагато
коротшим за довжиною, з кількома паливними пачками (як правило, 12, кожні 50 см
завдовжки), розташованими в кінці до паливного каналу. Установка паливних труб / пачок
означає, що реактори CANDU можна заправляти за потужністю, що збільшує доступність
потенціалу. Первинний контур зазвичай працює при 120 бар і 285 °C, що призводить до
теплового ККД близько 30 %.
Модифікований реактор CANDU є гібридом технології PWR і CANDU, який
використовує злегка збагачений уран з первинним теплоносієм для підсилення потужності та
збільшення вигоряння палива.
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Рисунок 2.3 – Принципова схема реактора на важкій воді під тиском (CANDU)
2.3 Основні
причини
обрання
запропонованого
урахуванням екологічних наслідків
2.3.1

варіан та

з

Критерії порівняння варіантів

Критерії порівняння альтернативних варіантів типів енергоблоків для будівництва
енергоблоків № 3 та 4 включають:
 Критерії безпеки;
 Критерії розміщення;
 Критерії потужності;
 Критерії паливного циклу;
 Критерій радіоактивних відходів.
2.3.1.1

Критерії безпеки

Основним нормативним документом, що встановлює кількісні критерії безпеки для
АЕС в Україні є Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені наказом
Держатомрегулювання від 19 листопада 2007 р. № 162, зареєстровані в Міністерстві юстиції
України 25 січня 2008 р. за № 56/14747 (із змінами) (далі ОПБ-2007).
Згідно ОПБ-2007 для енергоблоків АЕС, що проектуються:
 значення частоти важкого пошкодження активної зони не повинне
перевищувати 10-5 на реактор за рік. Необхідно прагнути того, щоб значення такого
показника не перевищувало 5×10-6 на реактор за рік.
 значення частоти граничного аварійного викиду радіоактивних речовин у
навколишнє природне середовище не повинне перевищувати 10-6 на реактор за рік.
Необхідно прагнути того, щоб значення такого показника не перевищувало 10 -7 на реактор
за рік.
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Вказані критерії відповідають критеріями безпеки, що встановлюються МАГАТЕ у
документі No SSR-2/1 (Rev. 1) «Конкретні вимоги безпеки».
Порівняння критеріїв безпеки для реакторної установки ВВЕР-1000 Шкода та
альтернативних реакторних установок наведено у таблиці 2.2.
Таблиця 2.2 – Порівняння критеріїв безпеки для реакторної установки ВВЕР-1000
Шкода та альтернативних реакторних установок
Назва Скорочення

ВВЕР-1000
Шкода
ABWR

Значення частоти
важкого
пошкодження
активної зони
Норма
Проектне
-5

10 на
реактор
за рік

1,89×10

-6

< 10-5

Джерело

Значення частоти
граничного
аварійного викиду
Норма

Проектне

-6

1,21х10-7

43-814.203.004.ОЭ.08_изм.3.doc

< 10-6

aris.iaea.org/PDF/ABWR.pdf

10 на
реактор
за рік

ACR-1000

< 10-5

< 10-6

aris.iaea.org/PDF/ACR-1000.pdf

AP 1000

5.09х10-7

5.94х10-8

aris.iaea.org/PDF/AP1000.pdf

ATMEA1

< 10-5

< 10-6

aris.iaea.org/PDF/ATMEA1.pdf

KERENA

< 10-6

< 3х10-7

aris.iaea.org/PDF/KERENA.pdf

OPR1000

< 10-5

< 10-6

aris.iaea.org/PDF/APR1000.pdf

Висновок: планована реакторна установка ВВЕР-1000 Шкода та альтернативні
реакторні установки задовільняють критеріям безпеки. Тобто вплив на навколишнє
середовище задовільняє вимогам НД України та рекомендацій МАГАТЕ.
2.3.1.2

Критерії розміщення

Основним критерієм розміщення реакторної установки є розміри реактора, який
може бути розміщено у існуючих конструкціях.
Порівняння виконано по відношенню до реактора ВВЕР-Шкода, який згідно аналізу,
наведеному у ТЕО може біти розміщено у існуючих конструкціях.
Враховуючи наявність вихідних даних щодо габаритів активної зони, порівняння
виконано по активній зоні.
Результати порівняння габаритів реакторів наведено у таблиці 2.3.
Таблиця 2.3 – Результати порівняння габаритів реакторів
Назва Еквівалентний
Скорочення діаметр АЗ, мм
ВВЕР-1000
3120
Шкода
ABWR
5160

Висота
АЗ, мм
3530

Джерело
43-814.203.004.ОЭ.07.01_изм.3.doc

3710

aris.iaea.org/PDF/ABWR.pdf

ACR-1000

7440

5940

aris.iaea.org/PDF/ACR-1000.pdf

AP 1000

3040

4267

aris.iaea.org/PDF/AP1000.pdf

ATMEA1

3670

3810

aris.iaea.org/PDF/ATMEA1.pdf

KERENA

5553

3000

aris.iaea.org/PDF/KERENA.pdf

OPR1000

3120

3810

aris.iaea.org/PDF/APR1000.pdf
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Висновок: при застосуванні альтернативної реакторної установки з’явиться
додаткове джерело впливу на навколишнє середовище, пов’язане з демонтажем існуючих
залізобетонних конструкцій та поводження з нерадіаційними будівельними відходами, а
також застосування будівельної техніки для здійснення демонтажу.
2.3.1.3

Критерії потужності

Критерій потужності є визначально економічним критерієм. В ТЕО було
продемонстровано можливості існуючої електричної мережі України щодо прийняття
потужності від нових енергоблоків. Крім економіки даний критерій може стати екологічним за
рахунок необхідності будівництва нових об’єктів електричної мережі, що призведе до
відведення землі, можливе порушення земель сільско-господарського призначення,
будівельних робіт, а потім електромагнітного впливу додаткових мереж на довкілля.
Відповідність альтернативних типів енергоблоків можливостям електричних мереж
України у порівнянні з енергоблоков ВВЕР-1000-Шкода наведено у таблиці 2.4.
Таблиця 2.4– Відповідність альтернативних типів енергоблоків можливостям
електричних мереж України у порівнянні з енергоблоков ВВЕР-1000-Шкода
Назва Скорочення

Спект.
нейтронів

Потужність,що
відпускається,
брутто
[МВт(е)]
1089

Потужність,що
відпускається, нетто
[МВт(e)]

КПД,
нетто
[ %]

Теплові

Теплова
потужність
реактора
[MВт]
3132

ВВЕР-1000
Шкода
ABWR

1035

32,7

Теплові

3926

1420

1350

34,4

ACR-1000

Теплові

3200

1165

1082

36,5

AP 1000

Теплові

3400

1200

1100

32

ATMEA1

Теплові

3150

1200

1150

36

KERENA

Теплові

3370

1290

1250

37

OPR1000

Теплові

2815

1050

1000

35,5

Висновок: згідно даних щодо потужності нетто енергоблоки ABWR, ATMEA1 та
KERENA призведуть до більшого екологічного навантаження на навколишнє середовище за
рахунок необхідності будівництва додаткових мережевих об’єктів.
2.3.1.4

Критерії паливного циклу

Критерії паливного циклу розглянуто тіль з точки зору додаткового впливу на
навколишнє середовище: додаткові джерела впливу за рахунок додаткових об’єктів та
збільшений вплив на навколишнє середовище.
Критерії паливного циклу включають наступні складові:
 Поводження зі свіжим ядерним паливом;
 Кількість необхідного ядерного палива;
 Поводження з відпрацьованим ядерним паливом.
Характеристика енергоблоків по критеріям паливного циклу наведена у таблиці 2.5.
Порівняння енергоблоків по критеріям паливного циклу наведено у таблиці 2.6.
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Таблиця 2.5 – Характеристика енергоблоків по критеріям паливного циклу
Тип

Охолод Уповіль
Тип
жувач
нювач ядерного
палива

Розміри, см

Кількість
ТВС у
реакторі, шт

Кількість
Середнє
ТВС
вигоряння
щорічного
палива,
перевантаж МВт•доба/кг
ення, шт
U
42
59

571816.202.001-ЗОВД

ВВЕР1000
Шкода
ABWR

III

ВВЕР

Легка
вода

Легка
вода

гексагона
льний

III

BWR

Легка
вода

Легка
вода

квадрат

ACR1000

III+

HWR

Легка
вода

Важка
вода

круглий

AP 1000

III+

PWR

Легка
вода

Легка
вода

квадрат

ATMEA1

III+

PWR

17х17

157

40

60

III+

BWR

Легка
вода
Легка
вода

квадрат

KERENA

Легка
вода
Легка
вода

квадрат

12x12-16Q

664

Дані відсутні

60

OPR1000

II

PWR

Легка
вода

Легка
вода

квадрат

16х16

177

Дані відсутні

54,1

163

10х10

872

349/2 роки

49,5 – довжина 520 каналів з 6240/16 штук
10 - діаметр
6240
на добу
збірками
17х17
157
64/1,5 роки

50

20

60

Джерело

43814.203.004.
ОЭ.22_изм.2
aris.iaea.org/
sites/Charact
eristics.html
aris.iaea.org/
sites/Charact
eristics.html
aris.iaea.org/
sites/Charact
eristics.html
http://www.at
mea-sas.com
aris.iaea.org/
sites/Charact
eristics.html
aris.iaea.org/
sites/Charact
eristics.html
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Назва - Поколін
Скороче
ня
ння
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Таблиця 2.6 – Порівняння енергоблоків по критеріям паливного циклу
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ВВЕР-1000
Шкода

III

ABWR

III

ACR-1000

III+

AP 1000

III+

Тип

Поводження зі свіжим ЯП

Підготовка
охолоджувальної
води
ВВЕР ЯП аналічне діючим
Вимоги до води
енергоблокам, доставка,
аналогічні діючим
зберігання та завантаження енергоблокам ХАЕС –
– згідно діючих регламентів додаткових систем не
потрібно
BWR ЯП іншої конфігурації –
Вимоги до води
потрібно нове сховище –
аналогічні діючим
нове джерело впливу на
енергоблокам ХАЕС –
навколишнє середовище
додаткових систем не
потрібно. Збільшення
потужності – за рахунок
збільшення
продуктивності систем
та/або нового
обладнання
HWR ЯП іншої конфігурації –
Важка вода – в Україні
потрібен завод по
відсутня. Необхідно
виробництву ЯП –
будівництво заводу для
додаткове джерело впливу заповнення контуру та
на навколишнє середовище шорічного живлення –
додаткове джерело
впливу на навколишнє
середовище
Вимоги до води
аналогічні діючим
енергоблокам ХАЕС –
додаткових систем не
потрібно.

Кількість ядерного палива

128

ЦСВЯП, що будується
розраховано на ЯП від
енергоблоків Х-3,4

Стандартне перевантаження,
вплив на навколишнє
середовище враховано при
проектуванні ХАЕС

ЯП іншої конфігурації –
можливо організувати
зберігання у ЦСВЯП з
модифікацією основного
обладнння. Поява нового
джерела впливу на
навколишнє середовище
можлива

Кількість ЯП значно вище ніж у
діючих енергоблоків –
додатковий вплив на
навколишнє середовище при
поводженні з ЯП

Конфігурація ВЯП та його
властивості відрізняються
від ВВЕР, BWR та PWR,
не можливо
використовувати ЦСВЯП.
Потрібно нове сховище –
додаткове джерело
впливу на навколишнє
середовище
ЯП іншої конфігурації –
можливо організувати
зберігання у ЦСВЯП з
модифікацією основного
обладнння. Поява нового
джерела впливу на
навколишнє середовище
можлива

Кількість ядерного палива
значна, за рік повністю
замінюється активна зона.
Додаткові джерела впливу на
навколишнє середовище за
рахунок збільшеної кількості
перевезень

Кількість ядерного палива
порівнянна з діючими
енергоблоками. Додаткого
джерела впливу на
навколишнє середовище – не
очікується

№201811232231

PWR ЯП іншої конфігурації –
потрібно нове сховище –
нове джерело впливу на
навколишнє середовище

Поводження з
відпрацьованим ЯП
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Назва Покоління
Скорочення

Назва Покоління
Скорочення

Тип

Поводження зі свіжим ЯП

III+

PWR ЯП іншої конфігурації –
потрібно нове сховище –
нове джерело впливу на
навколишнє середовище

KERENA

III+

BWR ЯП іншої конфігурації –
потрібно нове сховище –
нове джерело впливу на
навколишнє середовище

OPR1000

II

PWR ЯП іншої конфігурації –
потрібно нове сховище –
нове джерело впливу на
навколишнє середовище

Поводження з
відпрацьованим ЯП

Кількість ядерного палива

ЯП іншої конфігурації –
можливо організувати
зберігання у ЦСВЯП з
модифікацією основного
обладнння. Поява нового
джерела впливу на
навколишнє середовище
можлива

Кількість ядерного палива
порівнянна з діючими
енергоблоками. Додаткого
джерела впливу на
навколишнє середовище – не
очікується

ЯП іншої конфігурації –
можливо організувати
зберігання у ЦСВЯП з
модифікацією основного
обладнння. Поява нового
джерела впливу на
навколишнє середовище
можлива

Кількість ЯП значно вище ніж у
діючих енергоблоків –
додатковий вплив на
навколишнє середовище при
поводженні з ЯП

ЯП іншої конфігурації –
можливо організувати
зберігання у ЦСВЯП з
модифікацією основного
обладнння. Поява нового
джерела впливу на
навколишнє середовище
можлива

Кількість ядерного палива
порівнянна з діючими
енергоблоками. Додаткого
джерела впливу на
навколишнє середовище – не
очікується

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС
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ATMEA1

Підготовка
охолоджувальної
води
Вимоги до води
аналогічні діючим
енергоблокам ХАЕС –
додаткових систем не
потрібно. Збільшення
потужності – за рахунок
збільшення
продуктивності систем
та/або нового
обладнання
Вимоги до води
аналогічні діючим
енергоблокам ХАЕС –
додаткових систем не
потрібно. Збільшення
потужності – за рахунок
збільшення
продуктивності систем
та/або нового
обладнання
Вимоги до води
аналогічні діючим
енергоблокам ХАЕС –
додаткових систем не
потрібно.
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Висновки: за рахунок появи нових об’єктів (відведення землі, будівництво, нове
джерело впливу) та/або збільшення по відношенню до існуючої кількості перевезень
ядерного палива альтернативні енергоблоки будуть мати більший вплив на навколишнє
середовище, ніж планований тип енергоблоку.
2.3.1.5

Критерій радіоактивних відходів

Критерій радіоактивних відходів розглядається з точки зору додаткового впливу на
навколишнє середовище. Чим більше утворюєтья радіоактивних відходів, тим більший вплив
даного енергоблоку на навколишнє середовище за рахунок:
Транспортування збільшної кількості радіоактивних відходів (вплив за рахунок
можливих порушень нормальних умов транспортування або аварій при транспортуванні по
загальнодержавних дорогах);
Необхідності створення додаткових установок по переробці/кондиціюванню
радіоактивних відходів – додаткове джерело впливу на навколишнє середовище;
Необхідності додаткових сховищ для захоронення радіоактивних відходів –
додатковий вплив на навколишнє середовище.
Порівняння енергоблоків по критерію радіоактивних відходів наведено у таблиці 2.7.
Висновки: за рахунок появи нових об’єктів (відведення землі, будівництво, нове
джерело впливу) та/або збільшення по відношенню до існуючої кількості перевезень
радіоактивних відходів альтернативні енергоблоки будуть мати більший вплив на
навколишнє середовище, ніж планований тип енергоблоку.
2.3.2

Зведені причини застосування ВВЕР-1000-Шкода

У таблиці 2.8 зведені результати розгляду альтернативного типу енергоблоку для
застосування на енергоблоках №3 та 4 Хмельницької АЕС.

571816.202.001-ЗОВД
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Таблиця 2.7 – Порівняння по критерію радіоактивних відходів
Назва Покоління
Скорочення

Тип

ВВЕР

ABWR

III

BWR

<100

29500

ACR-1000

III+

HWR

55

14000

AP 1000

III+

PWR

141

2500

ATMEA1

III+

PWR

<100

Дані відсутні

KERENA

III+

BWR

<100

Дані відсутні

OPR1000

II

PWR

180

18000

Упарювання та зневоднення,
пресування ТРВ на мобільних
установках
Упарювання, вивіз на
переробку на спеціалізоване
підприємство
Збір, очищення на фільтрах,
упарювання на мобільних
установках, компактування на
мобільних установках та вивіз
на спеціалізоване
підприємство
Збір, очищення на фільтрах,
зберігання у емностях, ТРВ –
збір та зберігання
Упарювання та зневоднення,
пресування ТРВ на мобільних
установках
Випарювання, цементування,
очищення на фільтрах,
компактування, спалювання

Примітка

Джерело

Проектований Комплекс
РАВ на ХАЕС
розраховано на прийом
РАВ від енергоблоків
№3 та 4 – додаткових
систем – не потрібно
Мобільні установки –
нові джерела впливу на
навколишнє середовище
Додатковий вплив за
рахунок перевезення
збільшеної кількості РАВ
Мобільні установки –
нові джерела впливу на
навколишнє середовище

43814_203_004_ОЭ_
07_06_изм.2

nuclear.gepower.co
m
http://www.umweltb
undesamt.at
www.nrc.gov/docs/
ML1117/ML11171A
349.pdf
www.nrc.gov/docs/
ML1117/ML11171A
347.pdf
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Додатковий вплив
відсутній

http://www.atmeasas.com/

Мобільні установки –
нові джерела впливу на
навколишнє середовище
Додаткові джерела
впливу на навколишнє
середовище

https://www.nrc.gov/
docs/ML0401/ML04
0150573.pdf
wwwpub.iaea.org/MTCD/
publications/PDF/rw
mp-3/
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III

Кількість
Поводження з РАВ
радіоактивних
вод,
м³/рік/енергобл
оку
6852
Установка глибокого
випарювання, сортування,
фрагментація, спалювання,
суперпресування,
цементування твердих РАВ
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ВВЕР-1000
Шкода

Кількість
утворюваних
твердих РАВ,
м³/рік/енергоб
локу
71

Таблиця 2.8 – Зведені результати розгляду альтернативного типу енергоблоку для застосування на енергоблоках № 3 та 4
Хмельницької АЕС
Назва Скорочення

Покоління

Критерії
безпеки

Критерії розміщення

Критерій
радіоактивних
відходів
Нові джерела
впливу на
навколишнє
середовище –
мобільні установки

Призведе до демонтажу
існуючих конструкцій –
додаткові джерела впливу на
навколишнє середовище

Не призводить до
Додаткові
додаткового впливу на
джерела
навколишнє середовище впливу на
навколишнє
середовище

Додаткові джерела
впливу на
навколишнє
середовище

Призведе до демонтажу
існуючих конструкцій –
додаткові джерела впливу на
навколишнє середовище

Не призводить до
Додаткові
джерела
додаткового впливу на
навколишнє середовище впливу на
навколишнє
середовище

Не призводить до
додаткового впливу
на навколишнє
середовище

Вплив на
навколишнє
середовище
відповідає вимогам
НД України та
МАГАТЕ

Критерії
безпеки
відповідають
вимогам НД
України та
МАГАТЕ

Призведе до демонтажу
існуючих конструкцій –
додаткові джерела впливу на
навколишнє середовище

ACR-1000

Вплив на
навколишнє
середовище
відповідає вимогам
НД України та
МАГАТЕ
Вплив на
навколишнє
середовище
відповідає вимогам
НД України та
МАГАТЕ
Вплив на
навколишнє
середовище
відповідає вимогам
НД України та
МАГАТЕ

Критерії
безпеки
відповідають
вимогам НД
України та
МАГАТЕ
Критерії
безпеки
відповідають
вимогам НД
України та
МАГАТЕ
Критерії
безпеки
відповідають
вимогам НД
України та
МАГАТЕ

Призведе до демонтажу
існуючих конструкцій –
додаткові джерела впливу на
навколишнє середовище

AP 1000

ATMEA1

нові джерела
впливу на
навколишнє
середовище транспортування

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
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Критерії
паливного
циклу
Призведе до появи нових Додаткові
джерел впливу на
джерела
навколишнє середовище впливу на
навколишнє
за рахунок мережевого
будівництва – перевищує середовище
можливості існуючої
системи
Не призводить до
Додаткові
додаткового впливу на
джерела
навколишнє середовище впливу на
навколишнє
середовище

ABWR

Критерії потужності
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Назва Скорочення

Покоління

Критерії
безпеки

Критерії розміщення

Вплив на
навколишнє
середовище
відповідає вимогам
НД України та
МАГАТЕ

Критерії
безпеки
відповідають
вимогам НД
України та
МАГАТЕ

Призведе до демонтажу
існуючих конструкцій –
додаткові джерела впливу на
навколишнє середовище

OPR1000

Не враховує
додаткових вимог
безпеки після аварії
на Фукусімі

Критерії
безпеки
відповідають
вимогам НД
України та
МАГАТЕ

Призведе до демонтажу
існуючих конструкцій –
додаткові джерела впливу на
навколишнє середовище

Критерії
паливного
циклу
Призведе до появи нових Додаткові
джерел впливу на
джерела
навколишнє середовище впливу на
навколишнє
за рахунок мережевого
будівництва – перевищує середовище
можливості існуючої
системи
Не призводить до
Додаткові
додаткового впливу на
джерела
навколишнє середовище впливу на
навколишнє
середовище

Критерій
радіоактивних
відходів
Додаткові джерела
впливу на
навколишнє
середовище

Додаткові джерела
впливу на
навколишнє
середовище
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3 ОПИС ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ(БАЗОВИЙ СЦЕНАРІЙ) ТА
ОПИС ЙОГО ЙМОВІРНОЇ ЗМІНИ БЕЗ ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В МЕЖАХ ТОГО, НАСКІЛЬКИ ПРИРОДНІ ЗМІНИ ВІД
БАЗОВОГО СЦЕНАРІЮ МОЖУТЬ БУТИ ОЦІНЕНІ НА ОСНОВІ
ДОСТУПНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА НАУКОВИХ ЗНАНЬ

3.1 Географічне положення майданчика
Майданчик Хмельницька АЕС розташований на північному заході Славутського
району Хмельницької області України, за 18 км на захід від районного центру м. Славута, за
100 км на північ від обласного центу м. Хмельницький, поблизу м. Нетішин (селище АЕС).
3.2 Рельєф і ландшафти
Майданчик Хмельницької АЕС та територія зони спостереження Хмельницька АЕС
знаходиться на Волино-Подільській плиті, яка, в свою чергу, розташована між західними
схилами Українського щита і Карпатської альпійською геосинкліналлю. У складі плити
виділяють
архей-среднепротерозойського
метаморфічний
фундамент
і
верхньопротерозойських-палеозойський осадовий чохол. Поверхня фундаменту полого занурюється
на захід і північний захід. Занурення фундаменту відбувається ступінчастими скидами
меридіонального і субмеридіонального простягання. Структура фундаменту плити
роздроблена на окремі блоки системою розломів. Завдяки тектонічним рухам блоки
переміщалися по відношенню один до одного в вертикальному і горизонтальному напрямках,
це зумовило нерівномірне накопичення комплексів осадових відкладень.
Осадовий чохол території ЗС складний переважно палеозойськими, мезозойськими і
палеоген-неогеновими відкладами. Волино-Подільська плита неодноразово, повністю або
частково, покривалася морськими трансгресії. При цьому лише найвищі ділянки залишалися
сушею. Це зумовило мозаїчність осадового чохла.
Велика частина ЗС Хмельницької АЕС відноситься до басейну річки Горинь.
Правобережжі басейну Горині представлено східними відрогами Волинської височини
(Гощанського плато). Це висока вирівняна рівнина з абсолютними відмітками
від 227 до260 м. У лівобережній частині басейну спостерігається чергування хвилястих і
слабохвилястих рівнин різного рівня: Подільської (на півдні зони) і Волинської височин,
розчленованих долинами лівих питоків Горині. Абсолютні висоти ділянки Подільської
височини – від 260 до 329 м, Волинської – від 240 до 315 м. Волинська височина
Лівобережжя Горині представлена Рівненським плато на півночі і Острозьким плато на
південному сході височини. Подільську і Волинську височини поділяють менш високі рівнини
Малого Полісся (абсолютні висоти від 190 до 245 м), майже повністю розташовані в
лівобережній частині 30-кілометрової зони, а також Мізоцький кряж з абсолютними висотами
від 230 до 315 м.
Сучасний рельєф Волино-Подільської плити складний і різноманітний. В основному
рельєф представлений різними за генезисом і морфологічним оформленням рівнинами.
Карстові форми рельєфу поширені на крейдяних відкладеннях Славутської рівнини, в межах
Волинської височини, на другий і третій терасах річки Горинь. Вони представлені переважно
карстовими воронками, які розташовані окремими групами або ланцюжками. Основні
карстові масиви знаходяться на захід від міста Славута, в районі смт. Радошівка, в верхів'ях
річки Гнилий Ріг, смт Сторониче. Яружно-балковий рельєф представлений мережею ярів і
балок. Найбільш поширений цей рельєф в межах денудаційних і структурно-денудаційних
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рівнин. Найбільшою густоти яружно-балочна мережа досягає в південній частині території і
приурочена до схилів долини річки Горинь та Подільської височини. Найбільша кількість
активних ярів спостерігається в межах Подільської височини.
Дюни і гряди різної конфігурації зустрічаються у великих кількостях в межах межріч.
Їх відносна висота досягає від 5 до 25 м, орієнтовані вони в західному і південно-західному
напрямках.
Серед ландшафтів Волинської фізико-географічної області домінуюче становище
займають горбисті лесові рівнини c ерозійними формами рельєфу - балками, ярами,
вимоїнами, які впливають на процеси перерозподілу хімічних речовин з водними потоками і
призводять до диференціації рослинного та ґрунтового покриву. Розчленованість рельєфу у
Волинській фізико-географічної області сприяє інтенсивному стоку дощових і талих вод.
В межах Волинської фізико-географічної області знаходяться 15 фізико-географічних
(ландшафтних) районів: Новосельський, Новомалинський, Гощанський, Завозовський,
Міротинський, Гремячевский, Милятинське, Бочаніцкій, Аннопольський, Бадовський,
Прікорчіцкій, Острозький, Нетішинський, Мізоцький-Бущевський, Миньковецький.
3.3 Ґрун ти
Більша частина ґрунтового покриву в 10-кілометровай зоні АЕС представлена
кислими дерново-підзолистими ґрунтами легкого механічного складу. Їм властива значна
кислотність, висока водопроникність. У цих умовах спостерігається підвищена рухливість так
званих «катіоногенних» елементів – Ca, Sr, Ba, Ra, Cu, K і їх винос в ґрунтові води.
Поглинаючий комплекс цих ґрунтів ненасичений, тому частина потрапили в верхній
шар ґрунтів елементів поглинається колоїдними комплексами в обмінному стані. Для
підвищення родючості ґрунтів, зниження міграційних процесів та підвищення стійкості до
техногенних навантажень на цих ґрунтах в обов'язковому порядку необхідно проводити.
вапнування, внесення органічних і мінеральних добрив.
Значну площу контрольованої території займають сірі і темно-сірі опідзолені ґрунти і
різні види чорноземів, що мають значну стійкість до техногенних навантажень. Цьому
сприяють такі властивості ґрунтів як близька до нейтральної реакція середовища, значно
більш високий вміст гумусу, висока ємність поглинання та ін. Ці властивості обумовлюють
слабку рухливість і практично повне закріплення важких металів і радіонуклідів поглинає
комплексом.
Розвиток екзогенних геологічних процесів на промисловому майданчику
Хмельницької АЕС не прогнозується, оскільки на ділянці розміщення основних споруд
(головні корпуси енергоблоків № 1-4) перевідкладена крейда знята і замінена піском, що
створило умови для інфільтрації атмосферних опадів, і тим самим, запобіганню
заболочування.
3.4 Кліматична характеристика
Територія зони впливу проектованої діяльності, майданчик Хмельницької АЕС,
відповідно до кліматичного районування, згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010, розташований в
I кліматичному районі в зоні помірно-континентального клімату з позитивним балансом
вологи, м'якою й вологою зимою, відносно прохолодним і дощовим літом, тривалою сирою
осінню й нестійкою погодою в перехідні сезони.
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3.5 Гідрологічна харак теристика
3.5.1

Поверхневі води

Річки Горинь та Гнилий Ріг є джерелом технічного водопостачання енергоблоків
АЕС.
Річка Горинь відноситься до річок рівнинного типу. Довжина р. Горинь становить 659
км, площа водозбору 27650 км2, загальне падіння - 220 м. Свій початок річка бере з джерела
біля с. Волиця на висоті 345 м над рівнем моря. Протікає вона з південного заходу на
північний схід і впадає в р. Прип'ять з правого берега на 412 км від її гирла. Середній ухил
водної поверхні 0,3 м/км. Басейн р. Горинь межує на заході з басейном р. Стир, на сході - з
басейнами річок Ствіга, Уборті, Ужа і Тетерева, на півдні - з басейнами Південного Бугу та
Дністра.
Основними притоками р. Горинь є річки Вілія (1815 км2), Устя (762 км2), Стубла (1350
2
км ) і Случ (13840 км2). Вони впадають в р. Горинь відповідно на 448, 302, 286 і 105-му
кілометрі від гирла.
Річка Вілія є лівобережних притокою р. Горинь. Довжина річки 77 км, площа
водозбору - 1815 км2. Витік річки розташований біля с. Підлісного, на схилах ВолиноПодільської височини на висоті 340 м над рівнем моря. Найбільшими притоками р. Вілії на
ділянці, який розглядається, є річки Світенька і Гнилий Ріг.
Річка Гнилий Ріг є правобережною притокою р. Вілії і впадає в неї в 1 км від гирла.
Бере початок на північному сході від с. Мокрець на висоті 230 м над рівнем моря і тече
Волинською височиною. Довжина річки 28 км, площа водозбору - 201 км2. Басейн річки
заболочений. Долина і заплава річки не мають яскраво виражених кордонів. У нижній частині
течії, в заплаві р. Гнилий Ріг створено наливне водосховище-охолоджувач АЕС.
3.5.2

Підземні води

Район розміщення АЕС знаходиться на східній околиці Волино-Подільського
артезіанського басейну, в зоні його з’єднання з Українським кристалічним масивом.
Підземні води мають широке поширення. Відповідно до геолого-структурної будови
виділяються наступні водоносні горизонти і комплекси:
 ґрунтові води (четвертинний водоносний комплекс);
 водоносний комплекс сарматських відкладів;
 водоносний горизонт тріщинуватої зони мергельно-крейдяної товщі туронского
ярусу верхньої крейди;
 водоносний горизонт сеноманського ярусу верхньої крейди;
 водоносний комплекс відкладень кембрійського;
 водоносний верхньопротерозойський (вендський) комплекс.
Всі горизонти і комплекси, крім четвертинного, відносяться до міжпластових.
Для району АЕС характерний переважно плановий характер потоків підземних вод з
генеральним напрямом руху до регіональної дрени - р. Прип'ять, що обумовлено значним
переважанням їх латеральної протяжності в порівнянні з потужністю і відносно низькою
гідрографічної розчленованістю рельєфу.
Основна частина 30-кілометрової зони, пункт і проммайданчик АЕС розташовані в
сприятливих умовах, обумовлених зниженою проникністю розділяючих регіональних
слабопроникних шарів.
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Спільно з незначною величиною вертикальних градієнтів між водоносними
комплексами це створює умови для сповільненої гідрогеоміграціі техногенних
забруднювачів, в тому числі радіонуклідів
3.6 Узагальнена харак теристика флори і фауни
3.6.1

Флористичні комплекси

Територія зони спостереження знаходиться на стику трьох геоботанічних округів.
Північна частина відноситься до південного краю Волинської височини, територія якої сильно
розорана. Природна рослинність представлена дубовими, грабово-дубовими лісами і
луговими степами. Центральна і східна частини характеризуються типовими рисами
поліської природи (Мале Полісся), де переважають дубово-соснові, грабово-рідше дубовососнові і соснові ліси, в пониженнях яких вкраплені мезотрофні болота. Південна частина
займає відроги Подільської височини, що нагадує по рельєфу, ґрунтів і рослинності
Волинське Лесове плато. Всі три зони пронизують водні артерії (р. Горинь і її притоки), де
формується азональна гідрофільна (водна, болотна, лучна) рослинність.
Антропогенний фактор вплинув на структуру і розподіл рослинного покриву.
Складність рельєфу, неоднорідність зволоження і строкатість четвертинних відкладень
обумовлюють різноманітність рослинного світу.
Рослинний покрив зони спостереження відрізняється багатством і різноманітністю.
Флора зони спостереження відноситься до флори міграційного типу, сформованим за
рахунок різних видів центрів розвитку. У рослинному покриві переважають ліси. Соснові ліси
займають верхні частини схилів і їх вершини, змінюючись в зниженнях дубово-сосновими
лісами. У ценотичному відношенні соснові ліси представлені такими основними групами
асоціацій: лишайникові, зеленолишайникові, чорнично-зеленолишайникові, молінієві.
Дубово-соснові ліси зустрічаються по всій території і є переважаючою субформацією.
Грабово-дубові та грабово-сосново-дубові ліси займають менші площі. Відносно невеликі
площі займають вільхові та березові ліси.
Флора зони спостереження налічує 1146 видів, з яких 858 – види природної флори
(75 %), 132 – сміттєві види (11 %), 156 – інтродуковані види (14 %). Флора типовоголарктична, бореальна в своїй основі. Лугова рослинність поширена в заплавах річок, де
переважають болотисті і торф'янисті луки. Серед боліт панують евтрофні високотравні
болота. Раритетний ценофонд представлений 10 асоціаціями з Зеленої книги і
12 асоціаціями регіональних спільнот. Найбільш цінними є спільноти реліктових видів
(кувшинкових, кубишкових, девеллоосокових).
3.6.2

Фауністичні комплекси

Аналіз тваринного світу регіону показав, що він відрізняється досить високим
ступенем видової різноманітності і присутністю видів, рідкісних в Україні та Європі.
Орієнтовно в регіоні мешкає близько 300 видів, 30 родів, 5 класів хребетних.
В зоні спостереження проживають 19 видів, занесених до Червоної книги України,
2 види – до Європейського Червоного списку (деркач і видра), і близько 20 – до
Європейського статуту видів, яким загрожує зникнення.
Фауна амфібій представлена 11 видами. Найбільш поширеними є жаба озерна.
Плазуни регіону представлені сімома видами. Найбільш поширеними є ящірка прудка і вуж
звичайний.
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Різноманітність птахів налічує близько 120 видів. Частина з них є перелітними і
пролітних. Ссавці регіону налічують близько 50 видів. Найбільш поширеними
представниками загону комахоїдних є: кріт, їжак, бурозубка звичайна, бурозубка мала. Зрідка
зустрічається вовк, єнотовидний собака, занесений до Червоної книги України, борсук.
Відзначено, що також до Червоної книги України внесена видра. Зустрічаються тут також
куниці (кам'яна і лісова), ласка, тхір чорний (внесений до Червоної книги України), тхір
степовий, горностай і норка європейська. Широко поширений звичайний заєць.
3.7 Харак теристика об'єк тів природно-заповідного фонду
За даними Департаментів охорони навколишнього середовища державних
адміністрацій Хмельницької та Рівненської областей на території зони спостереження
Хмельницької АЕС знаходиться 47 об'єктів ПЗФ, площа яких більше 3000 га. З 47 об'єктів
ПЗФ сім об'єктів мають загальнодержавне значення, сорок – місцеве.
Заповідні
об'єкти
відносяться
до
чотирьох
категорій
–
заказники
(загальнодержавного та місцевого значення), пам'ятки природи (загальнодержавного та
місцевого значення), заповідні урочища, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва.
У ближній (10-кілометрової) зоні розташовано п'ять об'єктів ПЗФ природнозаповідного фонду. У районі м. Нетішин розташовані заказники місцевого значення - Праліс
(лісовий) і Дорогоща (ботанічний), що є місцем життя рідкісних та малопоширених видів, а
також заповідне урочище Вільшина і Кривинський парк-пам'ятник садово-паркового
мистецтва місцевого значення. Поблизу м. Острог розміщується дендропарк Острозького
держлісгоспу - пам'ятник природи місцевого значення. У самому Острозі розташований
Острозький парк-пам'ятник садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення.
Серед об'єктів місцевого значення переважають 12 заказників, а саме:
 гідрологічні - 3 (Збитенський, Міхельский, Теребежі);
 ботанічні - 3 (урочище "Бор", Першотравневий, Плужнянский);
 орнітологічні - 2 (Збитенський, Плужнянський);
 ентомологічні - 1 (РОЗВАЗЬКЕ);
 геологічні - 1 (Голицкий);
 лісові - 1 (Сосновий бор);
 загальнозоологічні - 1 (Лютарський).
Пам'ятки природи місцевого значення (9) такі:
 7 ботанічних
дуб віковий;
дуб звичайний;
дуб звичайний;
Плужнянська дача;
Міхельська дача-І;
Міхельська-дача ІІ;
Голицка дача;
 зоологічний (Плужнянська дача);
 гідрологічний (Свята криниця).
Заповідних урочищ (6):
 Вікові дуби;
 Вікові дубові насадження;
 Круглик;
 Радошівське;
 Гайок;
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 Вільшина.
До парків-пам'яток садово-паркового мистецтва місцевого значення відносяться Плужнянський і Славутський.
До пам'ятників природи місцевого значення відносяться: ботанічні – (300-річні липи,
400-річний каштан, дубові насадження), гідрологічні - 1 (Свята криниця) та один комплексний
- урочище "Жолоби". На території розташований парк-пам'ятник садово-паркового мистецтва
місцевого значення - Ганнопільському, а також лісове заповідне урочище, де ростуть вікові
дуби. Найбільша кількість (12 об'єктів ПЗФ) знаходиться в західному секторі зони
спостереження, три з них є об'єктами загальнодержавного значення. Загальна площа
об'єктів ПЗФ цього сектора зони становить 2229,8 га.
За Указом Президента України «Про Розширення мережі та територій національніх
природних парків та других природно-заповідніх об'єктів» (2008 р.) в Хмельницькій області в
2013 р. створено національний природний парк "Мале Полісся". Межі національного парку
(площа близько 25 905 га) умовно проходять долинами річок і Нетішинського ставкаохолоджувача. На півночі - р. Горинь і ставок-охолоджувач; на сході - р. Горинь, на
північному заході - р. Вілія; на півдні - притоки р. Горинь та Вілії. Велика частина південної і
південно-східної ближньої ЗС увійшло в цей національний парк. Створення парку буде
сприяти охороні унікальних природних ресурсів регіону.
3.8 Харак теристика розподілу всіх
впливів планованої діяльності

негативних

фак торів

у

зоні

Для аналізу показників всіх негативних факторів у зоні можливого впливу об'єкта
проектування розглянуті та враховані дані звітів з аналізу безпеки для енергоблоків
Хмельницької АЕС.
На підставі проведеного аналізу зовнішніх екстремальних впливів було визначено,
що будівлі та споруди Хмельницької АЕС можуть піддаватися впливам таких негативних
факторів:
 смерч;
 землетрус;
 пожежа (задимлення);
 токсичні та корозійні викиди в атмосферу.
При виникненні будь-якої зазначеної інциденту персонал Хмельницької АЕС повинен
вживати адекватних заходів відповідно до регламенту і приписів МНС України.
3.8.1

Небезпечні явища природного походження

Стихійні метеорологічні явища надають різнобічний вплив на атомну станцію - від
додаткових навантажень на конструкції станції (сильний вітер, смерчі, ожеледь, снігопади) до
умов, що сприяють як розсіювання домішок, так і їх перенесення на значні відстані (сильні
опади і повені, сильний вітер, пилові бурі).
3.8.1.1

Смерчі

Згідно районування смерчонебезпечних подій (РД-95 10444-91 [19]) майданчик
Хмельницької АЕС розташований в смерчонебезпечній зоні.
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Землетрус

Результати інструментальних сейсмологічних досліджень свідчать, що район
розміщення Хмельницької АЕС з сейсмічної точки зору є спокійним.
Сейсмічна бальність з урахуванням сейсмічного мікрорайонування для майданчика
Хмельницької АЕС складає:
 ПЗ................................................................................ 5 балів;
 МРЗ ............................................................................. 6 балів.
3.8.1.3

Сильний дощ та крупний град

За час експлуатації Хмельницької АЕС проходження сильних дощів над територією
промислового майданчика, та явища, пов'язані з випаданням великого граду не викликали
порушень в експлуатації станції.
3.8.1.4

Сильні пилові бурі

Імовірність виникнення інтенсивних стихійних пилових бур в північних і західних
районах України (де знаходиться Хмельницька АЕС) складає близько 5 %, тобто вони тут
можливі один раз в 20 років.
За час експлуатації станції стихійні метеорологічні явища, які мали місце на суміжних
зі станцією територіях, в т.ч. і сильні пилові бурі не створювали аварійних ситуацій на
Хмельницькій АЕС.
3.8.1.5

Сильні хуртовини, сильні снігопади, ожеледь

За час експлуатації Хмельницької АЕС сильні хуртовини, сильні снігопади, ожеледь,
яка мала місце на суміжних зі станцією територіях, не створювали аварійних ситуацій на
АЕС.
3.8.1.6

Сильні тумани

На території Хмельницької області в т.ч. і безпосередньо в районі розташування
Хмельницької АЕС сильні тумани не спостерігалися.
3.8.2

Небезпечні явища техногенного походження

3.8.2.1

Аварійне радіоактивне забруднення прилеглих територій

Радіологічний стан в районі розміщення Хмельницької АЕС на цей час визначається
в основному радіонуклідами природного походження. Короткоіснуючі техногенні ізотопи в
ЗС Хмельницької АЕС не виявлені.
Забруднення території 137Cs знаходиться на рівні, близькому до рівнів глобального
забруднення (близько 3 кБк/м²).
3.8.2.2

Природно-антропогенні процеси

До несприятливих природно-антропогенних процесів належать: зсуви, ерозія,
суфозія, дефляція, карст, селі, засолення, підтоплення, опади та інші.
До початку будівництва на майданчику Хмельницької АЕС простежувалися такі ЕГП:
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 заболочуваність території;
 ерозія площинна (площинний змив);
 вивітрювання
аргіліто-алевролітових
порід
у
відкритих
котлованах
(відшаровування - "лущення" і розтріскування масиву ґрунту на окремості).
В процесі будівництва Хмельницької АЕС умови були поліпшені, а саме:
 майданчик осушений, заболоченість ліквідована, болотні відкладення видалені і
замінені піском;
 на ділянці розміщення основних споруд (головних корпусів енергоблоків № 1-4)
перевідкладена крейда знята і замінений піском, що створило умови для інфільтрації
атмосферних опадів, тобто перешкоджає заболочуванню;
 територія спланована, заасфальтована і упорядкована, що повністю усунуло
ерозію;
 здійснено комплекс захисних заходів з метою запобігання вивітрюванню
алевроліто-аргілітових порід у відкритих котлованах (недобір ґрунту до проектної позначки,
пристрій захисних бетонних покриттів до установки фундаментів).
В межах промислового майданчика здійснений комплекс заходів щодо усунення
негативного впливу ЕГП, в зв'язку з чим, ЕГП на цей час не фіксуються і не прогнозуються.
3.8.2.3

Викиди шкідливих хімічних речовин в атмосферу

У ЗС Хмельницької АЕС розташований ряд промислових підприємств, що є
джерелами викидів шкідливих хімічних речовин в атмосферу. Забруднюючи речовини
утворюються на промислових підприємствах в результаті технологічних процесів
виробництва або спалювання палива.
Незважаючи на значну кількість річних валових викидів забруднюючих речовин, вони
не роблять неприпустимого впливу на стан повітряного басейну на промисловому
майданчику Хмельницької АЕС, так як концентрація цих речовин в атмосферному повітрі з
урахуванням викидів з джерел самої Хмельницької АЕС не перевищують граничнодопустимих концентрацій (ГДК).
Хмельницька АЕС розміщується на території Хмельницької області, на межі з
Рівненької областю (на відстані близько 6км), тому в даному розділі доцільно зазначити
поточний стан атмосферного повітря для двох областей.
Поточний стан атмосферного повітря визначається на основі постійного моніторингу,
що проводиться як державними органами - Нетішинським міськрайонним відділом
ДУ «Хмельницький ОЛЦ МОЗ України» та Острозьким міжрайонним відділом ДУ
«Рівненський ОЛЦ МОЗ України», так і, безпосередньо, відповідними службами контролю
Хмельницької АЕС.
Дані щодо фонових концентрацій в районі розміщення Хмельницької АЕС - м.
Нетішин, надані Департаментом агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів
Хмельницької обласної державної адміністрації, наведені в таблиці 3.1.
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Таблиця 3.1 – Величини фонових концентрацій забруднюючих речовин
Назва забруднюючої речовини
Оксид вуглецю

Фонова концентрація,
мг/м3
0,4
0,04мкг на 100м3

Бенз(а)пірен
Формальдегід

0,014

Масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і ін.)

0,02

Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на
сумарний органічний вуглець
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих
за складом

0,4
0,05

Моніторинг атмосферного повітря, безпосередньо, Хмельницької АЕС включає 5
пунктів спостереження, що розміщуються, як в районі розміщення основного
проммайданчика АЕС (ОВК та район розміщення теплиць), так і в населених пунктах, що
знаходяться на відстані 4-8км (м. Нетішин - спорткомплекс та район розташування млину, с.
Комаровка).
На основі даних спостереження та затверджених виробничих документів ДП
«ЕНЕРГОАТОМ» (СОУ НАЕК 076:2015 «Організація та здійснення природоохоронної
діяльності у відокремлених підрозділах», «Регламент організації та здійснення
природоохоронної діяльності ВП «Хмельницької АЕС» 0.ЛО.6213.РГ-16, Положення про
діяльність з охорони атмосферного повітря у ВП «Хмельницька АЕС» 0.ЛО.6214.ПЛ-16),
відповідні служби щорічно складають зведений «Звіт з оцінки впливу нерадіаційних факторів
на навколишнє природне середовище», в якому наводить висновки щодо впливу АЕС на
навколишнє середовище та формує напрямки щодо покращення діяльності в сфері охорони
навколишнього природного середовища.
Відповідно до Звіту за 2017р., контроль викидів забруднюючих речовин в атмосферу
здійснювався згідно «Регламенту фізико-хімічного контролю атмосферного повітря та
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних та пересувних
джерел ВП «Хмельницька АЕС» 0.ЛО.2694.РГ-16 та «Графіку №90-02-02/15-17 контролю за
дотриманням нормативів ГДВ від пересувних та на стаціонарних джерелах викидів ВП ХАЕС
у 2015-2017 роках», затвердженими і погодженими у встановленому порядку. Відповідно до
Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №309 від
27.06.2006р. про затвердження «Нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих
речовин із стаціонарних джерел» викиди забруднюючих речовин не перевищують
встановлених значень.
Відповідно до Постанови Кабінету міністрів №343 від 09.03.1999р. «Про
затвердження Порядку організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного
повітря», еколого-хімічною лабораторією також контролюється стан атмосферного повітря в
санітарно-захисній зоні та зоні спостереження навколо Хмельницької АЕС. Моніторинг
здійснюється за вмістом оксидів азоту та оксидів сірки. Середньорічний вміст забруднюючих
речовин, за даними спостережень 2017р., на межі СЗЗ складав: оксидів сірки - менше
0,05мг/дм3 (<10 % від ГДК /0,5 мг/дм3/), оксидів азоту - менше 0,02мг/дм3 (<10 % від ГДК /0,2
мг/дм3/).
Крім цього оцінка поточного стану атмосферного повітря визначається на основі
розрахунку розсіювання забруднюючих речовин від стаціонарних джерел основного
проммайданчика. Розрахунок розсіювання виконаний з використанням автоматизованої
системи розрахунку забруднення атмосфери «ЕОЛ», рекомендованої до використання
571816.202.001-ЗОВД

142

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

№ 201811232231

Міністерством охорони навколишнього природного середовища (вих. №11-6-31 від
16.02.1996р.), що реалізує «Методику розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі
шкідливих речовин, що втримуються у викидах підприємств» ОНД-86.
Розрахунок розсіювання проводився для існуючих джерел.
При розрахунку приземних концентрацій забруднюючих речовин в атмосфері
визначалися концентрації в заданих точках на межі санітарно-захисної зони.
Машинний розрахунок приземних концентрацій наведений у додатку К.
Аналіз розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі
показав, що створювані максимальні значення приземних концентрацій забруднюючих
речовин та окремих груп сумацій на межі заданих точок, без обліку фонових концентрацій (у
частках ГДК максимально разової для населених місць), не перевищують санітарно-гігієнічні
нормативи - 1,0ГДК.
Результати розрахунку забруднення атмосфери від існуючих джерел основного
проммайданчика Хмельницької АЕС представлені в таблиці 3.2.
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Таблиця 3.2 – Результати розрахунку забруднення атмосфери від існуючих джерел основного проммайданчика Хмельницької
АЕС
Код

Найменування речовин

Максимальна концентрація, долі ГДК
точка 2

точка 3

точка 4

точка 5

точка 6

точка 7

точка 8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

04001/301

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у
перерахунку на діоксид азоту
Азоту оксид

0,1879

0,1406

0,1649

0,1888

0,1832

0,1573

0,1846

0,1879

0,0152

0,0114

0,0134

0,0153

0,0147

0,0128

0,0150

0,0153

0,0614

0,0599

0,0606

0,0781

0,0800

0,0644

0,0567

0,0636

06000/337

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у
перерахунку на діоксид сірки
Оксид вуглецю

0,0060

0,0048

0,0054

0,0059

0,0056

0,0054

0,0061

0,0059

13101/703

Бенз(а)пірен

0,0011

0,0010

0,0010

0,0010

0,0010

0,0011

0,0012

0,0011

11049/1325

Формальдегід

0,0197

0,0169

0,0178

0,0183

0,0180

0,0189

0,0204

0,0186

0,0018

0,0019

0,0021

0,0023

0,0022

0,0020

0,0019

0,0018

0,0248

0,0212

0,0218

0,0225

0,0224

0,0238

0,0254

0,0230

0,0111

0,0097

0,0107

0,0112

0,0112

0,0101

0,0112

0,0112

0,2448

0,1985

0,2224

0,2615

0,2660

0,2086

0,2368

0,2536

-/304
05001/330
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-/2735

Масло мінеральне нафтове (веретенне,
машинне, циліндрове і ін.)
-/2754
Вуглеводні насичені С12-С19
(розчинник РПК-26611 і ін.) у
перерахунку на сумарний органічний
вуглець
03000/2902
Речовини у вигляді суспендованих
твердих частинок недиференційованих
за складом
Група 31
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4 ОПИС ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ, ЯКІ ЙМОВІРНО ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ
З БОКУ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ АЛЬТЕРНАТИВНИХ
ВАРІАНТІВ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, СТАН ФАУНИ,
ФЛОРИ, БІОРІЗНОМАНІТТЯ, ЗЕМЛІ (У ТОМУ ЧИСЛІ ВИЛУЧЕННЯ
ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК), ҐРУНТІВ, ВОДИ, ПОВІТРЯ, КЛІМАТИЧНІ
ФАКТОРИ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЗМІНА КЛІМАТУ ТА ВИКИДИ ПАРНИКОВИХ
АРХІТЕКТУРНУ,
ГАЗІВ),
МАТЕРІАЛЬНІ
ОБ’ЄКТИ,
ВКЛЮЧАЮЧИ
АРХЕОЛОГІЧНУ
ТА
КУЛЬТУРНУ
СПАДЩИНУ,
ЛАНДШАФТ,
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ МІЖ ЦИМИ
ФАКТОРАМИ
Територія планованої діяльності вже потерпіла від техногенного впливу в результаті
роботи промислових підприємств регіону. При проведенні планованої діяльності ймовірно
зазнають впливу наступні фактори
4.1 Клімат і мікроклімат
В цілому на підставі проведених досліджень (при роботі одного енергоблоку),
теоретичних розрахунків і літературних даних вплив водойми-охолоджувача та бризкальних
басейнів на мікроклімат даної території в умовах експлуатації чотирьох енергоблоків оцінено
як незначне:
 зона впливу бризкальних басейнів ~ 300 м; водойми-охолоджувача ~ 1000м;
 кількісні зміни метеорологічних характеристик в зоні впливу систем охолодження
Хмельницької АЕС несуттєві.
4.2 Атмосферне повітря
4.2.1

Радіаційний вплив

Основними видами радіаційного впливу Хмельницької АЕС на повітряне
середовище є – газоподібні радіоактивні викиди з вентиляційної системи АЕС.
Вплив викидів і скидів радіоактивних речовин Хмельницької АЕС за весь час
експлуатації на радіаційну ситуацію в районі розташування Хмельницької АЕС не виявлено
на фоні глобальних випадінь, про що свідчать результати контролю проб об'єктів
зовнішнього середовища.
Абсолютна величина потужності доз на території пунктів контролю протягом всього
часу експлуатації не залежить від їх розташування відносно Хмельницької АЕС і зумовлена
природним фоном і випадіннями радіонуклідів глобального походження. Динаміка зміни
радіаційного фону на території зони спостереження зумовлена випадінням техногенних
радіонуклідів внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, глобальними випадіннями та
флуктуаціями радіаційного фону.
Виходячи з проведених розрахункових оцінок, можна зробити висновок, що
введення в експлуатацію енергоблоків № 3 і 4 не призведе до суттєвих змін радіаційної
ситуації як на території Хмельницької АЕС, так і в зоні спостереження.

4.2.2

Нерадіаційний вплив

Основними видами нерадіаційного впливу Хмельницької АЕС на повітряне
середовище є викиди з димової труби ПРК.
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Після запуску енергоблоків № 3, 4 на Хмельницькій АЕС не з'являться нові
технологічні процеси, що супроводжуються викидом в атмосферу будь-яких шкідливих
речовин, відмінних від існуючих, тобто якісна характеристика викидів не зміниться.
За приземними концентраціями шкідливих речовин на кордоні і за кордоном СЗЗ з
джерел АЕС за всіма інгредієнтами допустимі значення для населених пунктів не
перевищуються.
Проведені розрахункові обґрунтування дозволяють зробити висновок, що з запуском
енергоблоку № 3 і № 4 всі показники впливу АЕС на екологічну ситуацію на кордоні і за
кордоном СЗЗ не перевищують нормативних значень для населених пунктів
4.3 Водне середовище
У процесі експлуатації енергоблоку № 1-2 Хмельницької АЕС в результаті
інфільтрації виробничих вод сталися зміни в режимі підземних вод в межах промислового
майданчика. Внаслідок цього на деяких ділянках фіксується досить стійке у часі підвищення
температури і мінералізації підземних вод, однак це явище локальне, за межі промислового
майданчика не поширюється і на водозабори господарсько-питного водопостачання не
впливає.
В ході проведення робіт, пов'язаних із спорудженням енергоблоків № 3 і № 4 АЕС,
додаткових джерел негативних впливів на гідросферу не виникає. Тимчасові побутові та
складські приміщення на майданчику спорудження енергоблоків № 3 і № 4 забезпечені
системами водопостачання і каналізації. Джерелом господарсько-питного водопостачання
тимчасових побутових та складських об'єктів є існуючі мережі. Відведення стоків
здійснюється в існуючі мережі каналізації. Виникнення і скидання стічних вод в навколишнє
середовище не прогнозується.
Вплив АЕС на поверхневі води може позначатися в місцях безпосередніх контактів
технологічних елементів і споруд АЕС з поверхневими водними об'єктами загального
користування. Такими контактними місцями є водозабірні і водоскидні споруди АЕС.
Експлуатація енергоблоків № 3 і № 4 АЕС не призведе до помітного негативного
впливу на поверхневі та підземні води, а також істотно не вплине на вже сформований
режим підземних вод. Таким чином, реалізація проектних рішень не спричинить негативний
вплив на поверхневі і підземні води.
Робота Хмельницької АЕС, в тому числі енергоблоків № 1-4, в безаварійному режимі
на стан підземних вод в 30-кілометровій зоні не впливатиме. Якість води (хімічний і
бактеріологічний склад) водозаборів централізованого господарсько-питного водопостачання
у 30-кілометровій зоні Хмельницької АЕС з роботою АЕС не пов'язана..
4.4 Земельні ресурси
Істотний вплив на структуру рослинного і ґрунтового покривів зони спричинили
антропогенні фактори, в основному розорювання, осушувальна меліорація, вирубування
лісів, випасання, сінокосіння, рекреація, кар'єрна розробка піщаних і глинистих родовищ,
пожежі, будівництво Хмельницької АЕС і міста Нетішина, створення ставків, у тому числі
водойми-охолоджувача Хмельницької АЕС.
Забруднення ґрунту важкими металами відбувається трьома основними шляхами:
повітряним, водним і шляхом внесенням разом з добривами і пестицидами в процесі
сільськогосподарської обробки.
Найбільш розповсюджений і важливий - повітряний шлях надходження важких металів у
вигляді аерозолів і газів як результат викидів промислових підприємств, двигунів внутрішнього
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згоряння, ТЕС, ТЕЦ після використання населенням природного палива (вугілля) для обігріву
приміщень.
Оскільки в радіусі тридцяти кілометрів від Хмельницької АЕС великих промислових
об'єктів немає, то основним джерелом надходження важких металів повітряним шляхом є дороги і
спалювання твердого палива для обігріву житлових приміщень.
За результатами проведених досліджень вміст міді, цинку, кадмію та свинцю в ґрунтах
території, прилеглої до Хмельницької АЕС, знаходиться на фоновому рівні. Можливе незначне
додаткове техногенне надходження свинцю в ґрунт сільгоспугідь, прилеглих до автодоріг, яке не
призведе до перевищення середніх фонових концентрацій цього елемента та забруднення ним
сільгосппродукції.
Для отримання даних про радіоактивне забруднення досліджуваної території
проведено експериментальні роботи з відбору проб ґрунту та вимірювання в них вмісту
гамма-випромінюючих радіонуклідів. Відбір проб ґрунту для визначення щільності
радіоактивного забруднення в районі розміщення Хмельницької АЕС проводився за
стандартною методикою за допомогою бура (глибина пробовідбору 20 см). В ході роботи
було проаналізовано близько 100 проб ґрунту.
В результаті механічного впливу, пов'язаного з будь-яким будівництвом, ґрунтовий
покрив в зоні відведення руйнується практично повністю. Але район механічного впливу при
будівництві Хмельницької АЕС, чітко окреслений кордонами узгодженого відведення.
Ґрунти, що межують із зоною механічного впливу, піддаються гідроморфному впливу. В
результаті будівництва станції рівень ґрунтових вод піднімається на 1-2 м. Крім цього, через
постійну фільтрацію води з водосховища-охолоджувача спостерігається затоплення і підтоплення
заплави Горині-Вілії. Тому змінився водний режим заплавних (алювіальних) ґрунтів, що
знаходяться в зоні впливу водойми-охолоджувача.
Велика частина об'єктів - джерел забруднення "постачає" забруднювальні речовини
у приземний шар повітря, тому вони, як правило, не потрапляють в регіональні та глобальні
повітряні потоки і не переносяться на великі відстані. В результаті - хімічне забруднення має
локальний характер, тобто не виходить за межі санітарно-захисної зони.
За розрахунковими даними, комплекс споруд Хмельницької АЕС займає 3074,7 га (у
тому числі під водоймою-охолоджувачем 2171,8 га, промисловим майданчиком 90,2 га), що
становить 1,1 % від площі всієї 30-кілометрової зони. Під час запуску енергоблоків № 3, 4
цей показник практично не збільшиться, оскільки введення блоків не вимагає додаткового
відведення земель. Таким чином, потенційні зміни фізико-хімічних і водно-фізичних
властивостей ґрунтів можуть відбутися в результаті впливу вже збудованих об'єктів, а також
в результаті збільшення скидів і викидів зі станції після запуску енергоблоків № 3, 4.
Важливим фактором, що впливає на ґрунти, є техногенне забруднення ґрунтового
покриву хімічними забруднювальними речовинами, в тому числі і радіонуклідами. Однак,
будучи складною, відкритою і динамічною системою, ґрунти мають певну стійкість проти
техногенного навантаження – буферність. Буферність залежить від фізико-хімічних
властивостей ґрунтів, їх механічного складу, умов господарського використання і т. п. Тому
оцінювати вплив енергоблоків на ґрунтовий покрив регіону необхідно тільки з урахуванням
зазначених вище чинників.
Таким чином, можна зробити наступні висновки:
 за рахунок різноманітності механічного складу (від піщаного до
важкосуглинкового), різного ступеня змитості, оглеєння та заболочення, різноманітності
ґрунтоутворювальних порід ґрунтовий покрив 30-кілометрової зони відрізняється строкатістю
як у видовому відношенні, так і в площі. Найбільші площі практично у всіх секторах займають
сірі лісові і дерново-підзолисті ґрунти.
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 автоморфні ґрунти займають найбільші площі в північно-східному та північнозахідному секторах, гідроморфні й напівгідроморфні ґрунти зустрічаються по всій зоні, але
найбільші площі вони займають у східному (напівгідроморфні), південно-східному секторі
(напівгідроморфні та гідроморфні), в південно-західному (гідроморфні).
 болотні і лугово-болотні (гідроморфні) ґрунти (займають близько 10 % території)
є критичними в плані міграційної рухливості в них ізотопів цезію. Що ж стосується
автоморфних ґрунтів, то найбільш критичними для деяких радіонуклідів (наприклад, 90Sr), є
дерново-підзолисті піщані ґрунти з найменшою шпаруватістю, вологоємністю і
максимальною гігроскопічністю (близько 20 % всієї території).
 враховуючи незначне додаткове забруднення навколишнього середовища
радіонуклідами при нормальній експлуатації станції (максимальні величини для
Cs -137 - n 10-1 Бк/м2), спеціальні агротехнічні заходи зі зміною структури землекористування
сільського господарства, перепрофілювання галузей агропромислового комплексу та зміни в
технологічній переробці продукції недоцільні.
 за результатами проведених досліджень, вміст міді, цинку, кадмію та свинцю в
ґрунтах території, прилеглій до Хмельницької АЕС, знаходиться на фоновому рівні. Можливе
незначне додаткове забруднення свинцем ґрунту сільгоспугідь, прилеглих до автодоріг, яке
не призведе до перевищення ГДК в сільгосппродукції.
 радіологічна ситуація в районі розміщення станції на даний час в основному
визначається радіонуклідами природного походження, глобальних випадінь і випадінь ЧАЕС.
Короткоживучі техногенні ізотопи в 30 км зоні станції не виявлені. Забруднення території
137
Cs знаходиться на рівні, близькому до рівнів глобального забруднення (близько 3 кБк/м2).
 Деградаційні процеси ґрунтів, пов'язані з будівництвом Хмельницької АЕС,
поширюються лише на зону промислового майданчика. Наявність їх в зоні спостереження
ХАЕС практично не пов'язана з роботою станції.
 рельєф поверхні близької до станції зони та наявність орографічних бар'єрів
враховуються при розгляді транскордонного перенесення радіонуклідів при аварійних
ситуаціях.
 при МПА і ЗПА масштаб впливу буде регіональним, але ні фізико-хімічні, ні
водно-фізичні властивості ґрунтів не зміняться; зміниться тільки вміст в них хімічних
елементів.
 в цілому, аналіз фізико-хімічних властивостей ґрунтів регіону показав, що,
незважаючи на значну строкатість ґрунтового покриву, більшість ґрунтів мають значний
запас буферної стійкості до техногенних навантажень. Будівництво та експлуатація ХАЕС у
складі 4-х енергоблоків не призведуть до вичерпування такого запасу. Ландшафти близької
до станції зони є надійним бар'єром для розширення зони первинного забруднення шляхом
міграції
4.4.1.1 Оцінка
можливих
змін
фізико-хімічних
і
водно-фізичних
властивостей ґрунтів з урахуванням особливостей землекористування
Найбільші зміни ґрунтового покриву в зоні впливу Хмельницької АЕС сталися в
результаті будівництва наливного водосховища-охолоджувача. Внаслідок цього піднявся
рівень ґрунтових вод на 1-2 м, змінився водний режим, а разом з цим і водно-фізичні
властивості прилеглих ґрунтів.
Як показав аналіз, радіоактивні речовини на фізико-хімічні та водно-фізичні
властивості практично не впливають.
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4.5 Геологичне середовище
Геологічне середовище зони спостереження Хмельницької АЕС характеризується
певними відмінностями в межах тієї чи іншої частини території. Зокрема, геологічне
середовище пункту і промислового майданчика Хмельницької АЕС відрізняються за своєю
будовою від геологічного середовища зони спостереження.
Вплив Хмельницької АЕС на геологічне середовище в межах промислового
майданчика і пункту Хмельницької АЕС практично повністю позначився при спорудженні і
введенні в експлуатацію об'єктів, що входять в комплекс енергоблоку № 1; при цьому слід
мати на увазі, що більшість цих об'єктів входить і в комплекс енергоблоків № 3, 4 (водоймаохолоджувач, що підводить і відводить канали, блокові насосні станції, житлове будівництво
в м. Нетішин та інші). Найбільш уразливим елементом геологічного середовища є підземні
води. Введення в експлуатацію енергоблоків № 3, 4 на сформований режим підземних вод
суттєво не вплине, - можливе локальне підвищення температури води, її мінералізації або
локальне незначне підвищення рівня ґрунтових вод на обмеженій площі.
В зоні спостереження вплив Хмельницької АЕС, у тому числі споруд енергоблоків
№ 3, 4, може позначитися лише у випадку аварії, - при цьому гіпотетично можливе
забруднення водоносних горизонтів.
До початку будівельних робіт на майданчику ХАЕС були зафіксовані такі екзогенні
геологічні процеси (ЕГП):
 заболочуваність території;
 площинна ерозія (площинне змивання);
 вивітрювання аргіліт-алевролітових порід у відкритих котлованах.
Під час будівництва ХАЕС умови було покращено:
 майданчик осушено, заболоченість ліквідовано, болотні відкладення видалені та
замінені піском;
 на ділянці будівництва основних споруд (головних корпусів енергоблоків № 3, 4)
перевідкладену крейду було вилучено і замінено на пісок, це створило відповідні умови для
інфільтрації атмосферних опадів, що запобігає заболочуванню.
Комплекс заходів щодо запобігання або обмеження можливого впливу Хмельницької
АЕС на геологічне середовище промислового майданчика та пункту Хмельницької АЕС
ефективний; подальший розвиток екзогенних геологічних процесів не прогнозується.

4.6 Флора і фауна
Експлуатація двох додаткових енергоблоків в цілому не вплине на структуру і
динаміку рослинних видів, а також не спричинить зміни чисельності популяцій рідкісних і
червонокнижних видів рослин. Радіаційна ситуація в районі Хмельницької АЕС на даний час
визначається в основному радіонуклідами природного походження. Щільність забруднення
території 137Cs коливається в діапазоні 3-7 кБк/м2. При такому рівні забруднення 137Cs
рослинний світ не відчуває будь-якого впливу, немає ніяких обмежень на
природокористування.
При розглянутих аварійних ситуаціях дозовані навантаження на рослинний світ за
межами СЗЗ не призведуть до зміни їх структури та до інших негативних змін. При ЗПА, коли
поглинута рослинами річна доза в межах СЗЗ може скласти кілька десятків Грей, можливі
негативні зміни в соснових деревостанах (морфологічні зміни, загибель поодиноких рослин).
Пуск енергоблоків № 3, 4 та безаварійна робота Хмельницької АЕС у складі
чотирьох енергоблоків на загальному видовому розмаїтті безхребетних та комах негативно
не позначиться. Деякі зміни відбудуться у водному ентомокомплексі ВО. Підвищення
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температури води призведе до кількісного перерозподілу у водному ентомокомплексі,
збільшиться частка теплолюбних і еврібіонтних видів. Тільки зростання антропогенного
навантаження на ландшафти зони, пов'язане із зростанням чисельності населення міста
Нетішин, може призвести до скорочення чисельності деяких рідкісних видів комах в околицях
міста. Це зумовлено дією наступних факторів: подальшим відведенням лугових ділянок під
городи, рекреаційним навантаженням (витоптуванням травостою в місцях відпочинку, збору
грибів, ягід), рубанням лісу, загальним забрудненням середовища. Водночас встановлено,
що введення в дію та функціонування в нормальному режимі енергоблоків № 3, 4
Хмельницької АЕС не матиме негативного впливу на тваринний світ у зоні спостереження
Хмельницької АЕС. Порушень кормової бази, укриттів, місць гніздування та шляхів міграції
тварин не передбачається..
4.7 Соціальне середовище
Спорудження енергоблоків № 3, 4 забезпечує створення нових робочих місць у м.
Нетішин та регіоні Хмельницької АЕС і сприятиме притоку кваліфікованих кадрів і
підвищенню загального рівня освіти та кваліфікації населення.
Під час будівництва енергоблоків № 3, 4 буде додатково розвиватися соціальна
інфраструктура зі спорудженням об'єктів соціально-побутового призначення. Крім того,
передбачаються відрахування в розмірі 10 % від вартості будівництва для розвитку
інфраструктури зони спостереження.
Істотне розширення Хмельницької АЕС як основного містоутворюючого
підприємства регіону дозволяє піднімати питання про розвиток в даному регіоні нових
виробництв, зважаючи на очікуване зростання населення в м. Нетішин та можливості
населення з урахуванням припливу кадрів.
Будівництво реабілітаційного профілакторію та фізкультурно-оздоровчого комплексу
дасть можливість забезпечити якісне оздоровлення працівників станції та членів їх сімей,
зняти соціальну напругу за рахунок залучення дітей та молоді до занять фізкультурою і
спортом, а також зумовить розвиток бази охорони здоров'я регіону.
Ступінь екологічного ризику радіаційного впливу при нормальній експлуатації і
можливих гіпотетичних аваріях на Хмельницькій АЕС за межами санітарно-захисної зони
індивідуальні ризики виникнення стохастичних ефектів у населення, обумовлені радіаційним
впливом аерозольних викидів Хмельницької АЕС, не перевищать прийнятного в НРБУ рівня.
Ризики виникнення детермінованих ефектів дорівнюють нулю.
Таким чином, ступінь екологічного ризику експлуатації енергоблоків Хмельницької
АЕС і їх впливів на умови життєдіяльності людини не перевищують прийнятних рівнів і
можуть характеризуватися як незначні.
4.8 Техногенне середовище
Після введення в експлуатацію енергоблоків № 3, 4 на АЕС не будуть з'являтися
нові технологічні процеси, що супроводжуються викидом в атмосферу будь-яких шкідливих
речовин, відмінних від існуючих, тобто запуск енергоблоків № 3, 4 не зробить негативного
впливу на об'єкти в зоні спостереження.
4.9 Пам’ятники архітек тури, історії та культури
Об'єкти культурної спадщини не будуть пошкоджені будівництвом енергоблоків № 3,
4 Хмельницької АЕС, оскільки вони розташовані поза територією, запланованою для
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промислового майданчика станції. Тому нові під'їзні дороги, звалище ґрунту та інші нові
об'єкти інфраструктури не вплинуть на культурні цінності..
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5 ОПИС
І
ОЦІНКУ
МОЖЛИВОГО
ВПЛИВУ
НА
ДОВКІЛЛЯ
ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗОКРЕМА ВЕЛИЧИНИ ТА МАСШТАБІВ
ТАКОГО ВПЛИВУ (ПЛОЩА ТЕРИТОРІЇ ТА ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ,
ЯКІ МОЖУТЬ ЗАЗНАТИ ВПЛИВУ), ХАРАКТЕРУ (ЗА НАЯВНОСТІ ТРАНСКОРДОННОГО),
ІНТЕНСИВНОСТІ
І
СКЛАДНОСТІ,
ЙМОВІРНОСТІ, ОЧІКУВАНОГО ПОЧАТКУ, ТРИВАЛОСТІ, ЧАСТОТИ І
НЕВІДВОРОТНОСТІ ВПЛИВУ (ВКЛЮЧАЮЧИ ПРЯМИЙ І БУДЬ-ЯКИЙ
ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ,
ПОБІЧНИЙ,
КУМУЛЯТИВНИЙ,
ТРАНСКОРДОННИЙ, КОРОТКОСТРОКОВИЙ, СЕРЕДНЬОСТРОКОВИЙ
ТА ДОВГОСТРОКОВИЙ, ПОСТІЙНИЙ І ТИМЧАСОВИЙ, ПОЗИТИВНИЙ І
НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ), ЗУМОВЛЕНОГО:
5.1 Виконанням підготовчих і будівельних робіт та провадженням
планованої
діяльності,
включаючи
(за
потреби)
роботи
з
демонтажу після завершення такої діяльності
Розміщення пускового комплексу споруд енергоблоків № 3 і 4 Хмельницької АЕС,
необхідних для введення в експлуатацію, здійснюється на території, раніше відведеній під
час завершення будівництва та введення в експлуатацію енергоблоку № 2. Додатково не
потрібне займання нових земель.
Географічне розміщення Хмельницької АЕС (включаючи енергоблоки №3, 4)
забезпечує виконання вимог до розміщення атомних станцій щодо щільності населення.
Введення в експлуатацію енергоблоків №3, 4 збільшує рівень електропостачання
населення, комунальних та промислових підприємств, створює нові робочі місця, в тому
числі для будівельно-монтажних кадрів.
Створюються додаткові робочі місця для населення як в період продовження
будівництва АЕС, так і в період її експлуатації.
Поселення додаткових будівельно-монтажних, а згодом і експлуатаційних кадрів в
безпосередній близькості від споруджуваної АЕС викличе необхідність розширення сфери
соціальних послуг із створенням нових робочих місць.
Сфера послуг пошириться і на місцеве населення.
На промисловому майданчику АЕС розташований комплекс будівель і споруд, що
забезпечує її нормальну роботу, потужність, а також відведення залишкових тепловиділень
від реакторів в аварійних ситуаціях. Для кожного енергоблока АЕС споруджується окремий
головний корпус, в якому розміщується основне і допоміжне обладнання енергоблоку.
Крім головних корпусів існують наступні допоміжні будівлі і споруди: спецкорпус,
об'єднаний допоміжний корпус, адміністративний корпус, об'єднаний корпус газового
господарства, азотно-киснева станція, резервні дизельні електростанції, пуско-резервна
котельня, об'єднане масло-мазутне господарство, лабораторно-побутовий корпус,
ацетиленова станція, сховище твердих радіоактивних відходів з блоком переробки,
лабораторія і пости зовнішнього радіаційного контролю, естакади технологічних
трубопроводів.
У розриві між турбінними відділеннями головних корпусів розташовані відкриті
установки трансформаторів. Блокові насосні станції розташовані з боку торців турбінних
відділень біля підвідного каналу.
У проект реакторного відділення додатково входитиме наступне обладнання:
 баки системи зовнішнього охолодження корпусу реактора при важких аваріях;
 скрубер
"Вентурі"
з
аерозольним
фільтром
системи
примусового
(фільтрованого) скидання тиску з-під герметичної оболонки.
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Баки СОКР планується розмістити в реакторному відділенні (три бака технічної води
загальним об'ємом близько 300 м3) і на даху надбудови РВ (дев'ять резервуарів з
додатковим запасом теплоносія загальним обсягом 648 м3). Скрубер буде встановлений в
реакторному відділенні.
Спецкорпус розміщується на відстані 100 м у північно-східному напрямку від
реакторних відділень енергоблоків, з'єднаний естакадою з реакторними відділеннями і
будівлею сховища твердих відходів. Будівля складається з трьох блоків: спецводоочистки,
санітарно-побутового блоку та майстерень зони суворого режиму.
Будівля сховища твердих радіоактивних відходів розташована на відстані 42 м від
північно-східного фасаду спецкорпусу і складається з двох блоків: блок переробки і блок
зберігання.
Гідротехнічні споруди АЕС складаються з системи технічного водопостачання, що
складається з водойми-охолоджувача (наливне водосховище), споруд його підживлення з
річки Горинь, споруд підживлення системи охолодження споживачів групи А і трьох систем
охолодження енергоблоку.
Об'єднаний допоміжний корпус розміщується з боку пристанційного вузла
енергоблоку № 1. До його складу входять: хімводоочищення із зовнішнім баковим
господарством і складами реагентів, лабораторії, центральні ремонтні майстерні, ремонтнобудівельний цех, ремонтно-механічні майстерні, центральний матеріальний склад. Зі
східного боку ОДК знаходиться об'єднаний газовий корпус, до складу якого входять
загальностанційна компресорна, електролізна, приміщення складів, бетонорозчинний вузол,
компресорна для пневматичних випробувань. Зі східного боку газового корпусу розміщується
азотно-кисневий майданчик і майданчик ресиверів газів.
У південному напрямку від ОВК розміщується пускова резервна котельня (ПРК) з
об'єднаним масло-мазутним господарством. З північного боку до масло-мазутного
господарства під'єднана гілка внутрішньомайданчикової залізничної колії, на якій
знаходиться естакада зі зливним пристроєм. Дизельне паливо, мазут і масло, що надійшло
на станцію, зберігаються в ємностях резервуарного парку, що має земляне обвалування і
об'їзну автодорогу.
Склад паливно-мастильних масел розміщений в окремому обвалуванні з боку
західного торця насосної.
У південному напрямку від майданчика об'єднаного масло-мазутного господарства,
за огорожею промислового майданчика, знаходиться база мазутного господарства, до
складу якої входять два бака для зберігання мазуту і мазутонасосна. Баки і насосна з'єднані
технологічною естакадою з об'єднаним масло-мазутним господарством.
Видача енергоблоками електроенергії забезпечується через трансформатори
пристанційного вузла, потім через відкриті розподільні установки (ВРУ) і високовольтні лінії
(ВЛ) електропередач.
Майданчики ВРУ знаходяться на терасі, розташованій в південно-західному
напрямку від відвідного каналу.
Передбачається зведення енергоблоків № 3, 4 з використанням наявних
недобудованих об'єктів та споруд. Територія розпланована, частину будівельно-монтажних
робіт із будівництва енергоблоків № 3, 4 вже виконано.
Будівництво повинно вестися з дотриманням будівельних норм, правил і стандартів.
Монтаж електричних мереж виконувати згідно ПУЕ.
Подача конструкцій та обладнання з будівельного майданчика передбачається з
використанням автотранспорту та залізничних колій.
Тимчасові споруди, необхідні для завершення зведення енергоблоків № 3, 4,
заплановано розмістити частково на території наявних господарських приміщень
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будівельного майданчика, частково - на промисловому майданчику, більшу частину - на
тимчасово вільних від забудови майданчиках.
Безпосередньо на території промислового майданчика біля будівельних об'єктів
повинні бути розміщені монтажні містечка побутових приміщень субпідрядних монтажних
організацій.
Для забезпечення функціонування технологічних під'їздів на промисловому
майданчику на додачу до наявних передбачені і тимчасові залізничні шляхи і тимчасові
автошляхи з покриттям зі збірних залізобетонних дорожніх плит.
Господарсько-побутові стоки від промислового майданчика АЕС, м. Нетішин та
промзони подаються на очисні споруди господарсько-побутових стоків, де проходять повне
біологічне очищення і доочищення на біоставках. Очищені стічні води відводяться у
водойму-охолоджувач системи технічного водопостачання АЕС.
Дощові води з частини території майданчика АЕС відводяться в шламонакопичувач
для відстою і подальшого використання в циклі АЕС. Дощові води з покрівель будівель
головних корпусів і прилеглої до них території відводяться в підвідний канал системи
технічного водопостачання і використовуються в циклі АЕС.
Для будівництва будівель і споруд при добудові енергоблоків № 3, 4 будуть
застосовуватися тільки ті будівельно-монтажні механізми і транспортні засоби, які необхідні
для виконання БМР.
Будівельно-монтажні механізми і транспортні засоби є основними джерелами
вихлопних газів і шуму, чого не можна уникнути в процесі будівництва.
Для зниження цих впливів на навколишнє середовище до запуску в роботу всі
підйомно-транспортні механізми повинні пройти повторний повний технічний огляд
відповідно до інструкції з їх експлуатації.
Тимчасові побутові та складські приміщення, розміщені на майданчику будівництва,
забезпечені системами водопостачання, каналізації та електропостачання.
Джерелом господарсько-питного водопостачання тимчасових побутових і складських
об'єктів є наявні мережі. Підведення води передбачене до санітарно-побутових приладів.
Тимчасові побутові та складські об'єкти забезпечені системою протипожежного
водопостачання. Джерелом протипожежного водопостачання є наявні кільцеві мережі.
Тимчасові побутові та складські об'єкти забезпечені системою господарськопобутової каналізації. Відведення стоків здійснюється в наявні зовнішні мережі каналізації.
Електропостачання побутових приміщень та складських об'єктів будівельного
майданчика передбачається від мереж напругою 10 кВ від ЗРП-10 кВ Підстанції 35/10/6 кВ.
Електричні мережі належать ВАТ УБ ХАЕС і ТОВ "Енергокомплекс УБ ХАЕС".
Буріння свердловин для господарсько-питного водопостачання в межах наявного
водозабору організовано з урахуванням вимог нормативних актів (СанПІН № 4630-88
Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення, 01.01.1989.), що
забезпечує охорону підземних вод від виснаження і забруднення.
Для недопущення впливу скидів на навколишнє середовище випуск води з
будмайданчика буде здійснюватися через скидний трубопровід в зливну каналізацію, а стічні
води будуть надходити в наявну систему побутової каналізації. Прокладка комунікацій поза
майданчиком буде виконана в межах смуги відведення під трасу комунікацій
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5.2 Використанням у процесі провадження планованої діяльності
природних
ресурсів,
зокрема
земель,
ґрунтів,
води
та
біорізноманіття
5.2.1

Водні ресурси

5.2.1.1

Поверхневі води

Вплив АЕС на поверхневі води може позначатися в місцях безпосередніх контактів
технологічних елементів і споруд АЕС з поверхневими водними об'єктами загального
користування. Такими контактними місцями є водозабірні і водоскидні споруди АЕС.
Потенційним джерелом забруднення водного середовища в зоні впливу АЕС є водосховищеохолоджувач.
На АЕС є наступні водозабірні споруди з поверхневих водних джерел загального
користування:
 насосна станція підживлення водосховища-охолоджувача з р. Горинь;
 насосна станція підживлення системи охолодження з р. Горинь;
 акумуляція стоку р. Гнилий Ріг в водосховище-охолоджувач АЕС.
Насосна станція додаткової води для підживлення водосховища-охолоджувача
розрахована на забір води з р. Горинь витратою до 30 м3/с. У 1998 році, в зв'язку з
напруженою водогосподарських обстановкою, відбір води з р. Горинь на потреби АЕС був
обмежений санітарною витратою 6 м3/с (дозвіл на спеціальне водокористування). Щоб не
порушувати встановлену санітарну витрату, підживлення водосховища-охолоджувача
проводиться тільки в період проходження весняної повені (березень-квітень). Підживлення
водосховища-охолоджувача за рахунок стоку р. Горинь в інші періоди не дозволена. В інший
період водоспоживання АЕС здійснюватиметься за рахунок спрацювання корисного об'єму
водосховища-охолоджувача.
Насосна станція підживлення системи охолодження призначена для постійного
відбору води з р. Горинь. Розрахункова величина забору води насосами для чотирьох
енергоблоків становитиме 0,206-0,339 м3/с. Такий забір води при нормальному режимі 0,206
м3/с повністю компенсує фільтраційні витоки води з водосховища-охолоджувача і тому не
впливатиме на водогосподарську обстановку р. Горинь.
Річка Гнилий Ріг, на гирловій ділянці якої побудовано водосховище-охолоджувач
АЕС, є притокою р. Горинь. Середній багаторічний стік складає 24,12 млн.м3. Весь стік р.
Гнилий Ріг повністю акумулюється в водосховище-охолоджувач.
Якість води в водосховищі-охолоджувачі формується під впливом підживлення
водою річок Гнилий Ріг і Горинь, надходження очищених зворотних вод, а також в результаті
фізичних, хімічних і біологічних внутрішньоводоймних процесів, і може відрізнятися від якості
води водойм-донорів по сольовому складу, вмісту біогенних елементів, органічних домішок
тощо.
Гідрохімічний прогноз якості води водосховища-охолоджувача при збільшенні
потужності АЕС до 4000 МВт складений підприємством ВАТ «Львів ОРГРЕС»]. Прогноз
складений за допомогою програми математичного моделювання для середнього по водності
року (50 % -ної забезпеченості), для першого і другого розрахункових років і року сольової
рівноваги. Результати гідрохімічного прогнозу наведені у таблиці 5.1.
Таблиця 5.1 – Результати гідрохімічного прогнозу
Сезон, рік

Жорсткість, мг-екв./дм3
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Загал Карбона Некарбо Кальці Магній Натрій Хлор Сульф Гідрока
ьна
тна,
натна,
й Са+2
Mg
Na
иди
ати
рбонати
Жзаг
Жкарб
Жнекарб
Cl
SO4-2
HCO-3
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сума
іонів
11

Перший розрахунковий рік
Весна

5,07

2,53

2,54

65,30

21,98

14,55

25,70

54,78

154,47

336,80

Літо

6,03

3,20

2,83

79,49

25,11

16,83

29,35

62,27

195,07

408,10

Осінь

6,93

4,10

2,83

95,73

26,13

16,92

30,92

63,61

250,03

483,30

Зима

7,72

4,88

2,94

110,0

27,11

16,51

32,15

64,59

297,92

548,60

Другий розрахунковий період
Весна

6,50

4,37

2,13

92,40

23,00

13,32

28,14

51,76

266,32

475,10

Літо

6,07

3,68

2,39

78,49

26,24

15,47

32,06

58,92

224,78

436,00

Осінь

6,97

4,56

2,41

94,80

27,19

15,64

33,45

60,47

277,88

509,40

Зима

7,76

5,32

2,44

109,12

28,12

15,30

34,55

61,98

324,29

573,30

Рік сольової рівноваги
Весна

6,31

4,44

1,87

87,56

23,66

12,53

29,70

49,83

270,69

474,00

Літо

5,90

3,00

2,90

73,85

26,97

14,60

33,78

56,78

231,57

437,50

Осінь

6,80

4,66

2,14

90,44

27,87

14,82

35,07

58,46

284,24

510,90

Зима

7,60

5,42

2,18

104,99

28,76

14,52

36,08

60,08

330,32

574,80

180,0

40,0

120,0

300,0

100,0

Не
нормуєт
ься

1000,0

ГДК для
Не
Не
Не
водойм
норму нормуєт нормуєт
рибогоспо ється
ься
ься
дарського
значення

За результатами прогнозу можна відзначити зміну концентрацій основних
інгредієнтів, таких як загальна жорсткість води (5,90-7,60 мг-екв/дм3), кількість іонів кальцію
(73,85-104,99 м/дм3) і гідрокарбонат-іонів (231,57-330,32 мг/дм3). Загальна мінералізація
складе 437,5-574,8 мг/дм3.
За загальною мінералізацією (включаючи кальцій, магній, хлориди, сульфати,
гідрокарбонати) концентрація буде наростати, не виходячи при цьому за рамки ГДК
рибогосподарських водойм, при цьому концентрація натрію буде незначно зменшуватися.
У таблиці 5.2 наведено порівняльний аналіз мінералізації водосховищаохолоджувача при роботі 4-х блоків за даними ВАТ «Львів ОРГРЕС» і дані фактичного стану
водосховища-охолоджувача при роботі 2-х енергоблоків.
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Таблиця 5.2 - Порівняльний аналіз мінералізації водосховища-охолоджувача
Показники

Одиниця
виміру

Стан водосховищаохолоджувача при
енергоблоках №№ 1-2

1

2

3

Прогноз водосховищаохолоджувача при енергоблоках
№№ 1-4 в рік встановлення
сольової рівноваги
4

Мінералізація
загальна
Жорсткість загальна

мг/дм3

388,0-465,1

437,5-574,8

мг-екв./дм3

2,8-3,4

5,9-7,6

За результатами прогнозу видно, що при існуючому підживленні, у водному балансі
системи технічного водопостачання і фактичній якості охолоджуючої води водосховищаохолоджувача досягти повного запобігання накипоформування неможливо. Для
попередження засмічення трубок конденсаторів турбін передбачається впровадження
системи кулькового очищення.
Введення в експлуатацію енергоблоків № 3,4 призведе до прогнозованого
збільшення обсягів нагрітої води, яка надходить в водосховище-охолоджувач, що сприятиме
підвищенню температури, збільшенню випаровування води і створення умов для підвищення
вмісту загальної мінералізації.
Однак, мінералізація в перші декілька років після пуску енергоблоків буде повільно
наростати, а в подальшому вміст основних іонів мінералізації стабілізується і матиме
значеннями нижче ніж ГДК, навіть без проведення регульованих продувок. При виникненні
тенденції накопичення солей в водосховищі-охолоджувачі, в зв'язку зі зміною
гідрометеорологічних умов, особливо при зменшенні стоку р. Гнилий Ріг, буде здійснюватися
продування водойми-охолоджувача зі скиданням води в р. Горинь до 10 млн. м3 і більше, з
тим, щоб на період до наступного паводку забезпечити в воді водосховища-охолоджувача не
перевищення ГДК по компонентам сольового складу.
Зі збільшенням витрати підігрітої води, що надходить в водосховище-охолоджувач,
від 50 м3/с при роботі одного енергоблоку до 200 м3/с при роботі чотирьох енергоблоків і
існуючій технології охолодження води, втрати води на додаткове випаровування з поверхні
водосховища-охолоджувача складуть 53,1 млн.м3/рік.
Водосховище-охолоджувач розраховане, виходячи з допустимої температури
охолодження води (не більше 33 °С), для відводу тепла від устаткування АЕС потужністю
4000 МВт (4 енергоблоки), з урахуванням графіків ремонту основного обладнання. При
введенні в експлуатацію енергоблоків № 3 та № 4 теплове навантаження на водосховищеохолоджувач значно зросте, при цьому значно зростуть виробничі і природні втрати.
Температури охолодженої води у водосховищі при роботі одного, двох, трьох і
чотирьох енергоблоків, потужністю по 1000 МВт кожний, визначені для метеоумов спекотної
декади середнього року, і вони складають відповідно 25,7 °С; 28,7 °С; 32,4 °С і 34,9 °С при
коефіцієнтах ефективності водосховища 0,56; 0,66; 0,69 і 0,71. При різному тепловому
навантаженні водосховища видно, що при допустимій граничної температурі охолодженої
води 33,0 °С, водосховище-охолоджувач забезпечить потужність АЕС 3240 МВт. Для
забезпечення потужності АЕС 4000 МВт потрібне додаткове охолодження циркуляційної
води.
При найбільш несприятливих «жарких» кліматичних умовах і найбільш
несприятливих вітрових ситуаціях аналіз розрахунків УкрНДІЕП показав, що критична за
технологічними умовами температура 33,0 °С практично досягається вже при роботі двох
енергоблоків (температура на водозаборі 32,45 °С). При роботі трьох енергоблоків вона
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підвищується до 33,66 °С, чотирьох - до 37,23 °С. Основним фактором, що формує
гідротермічний режим водосховища, є вітрова ситуація і розподіл течій.
За результатами виконаних теплових розрахунків водосховища-охолоджувача по
тепловому балансу (ВАТ «Львів ОРГРЕС») і з використанням математичної моделі
(УкрНДІЕП) з урахуванням ступеня впливу на гідротермічний режим водосховищаохолоджувача і забезпеченості стійкої роботи АЕС в самих несприятливих метеоумовах в
літній період року рекомендовано будівництво струмененапрямної дамби довжиною 1300м.
Будівництво дамби довжиною 1300 м дозволяє поліпшити ефективність
охолодження оборотної води у водосховищі і гарантувати необхідні температурні умови
експлуатації чотирьох енергоблоків навіть в найбільш несприятливих «жарких»
гідрометеоумовах з запасом в 2-3 °С і можливістю вироблення додаткової електроенергії з
розрахунку зміни потужності на клемах генератора.
Спорудження такої дамби дозволяє також практично уникнути суттєвої залежності
температурного режиму в водосховищі від найбільш несприятливих вітрових ситуацій при
західних вітрах зі швидкостями 3-6 м/с.
5.2.1.2

Підземні води

Спостережна мережа за режимом підземних вод на АЕС обладнана в 1989 році.
Стаціонарна мережа спостережень за режимом підземних вод включає 189 свердловин, які
обладнані на верхньопротерозойський водоносний горизонт. Мета гідрогеологічного
моніторингу є контроль стабільності режимоутворюючих критеріїв підземних вод (рівня,
температури, хімічного складу), оцінка впливу техногенних факторів на підземні води.
Мережа спостережень практично постійно реконструюється - відновлюються свердловини,
які виходять з ладу. Стан ґрунтових вод оцінюється за двома водоносними горизонтами:
 четвертинний водоносний горизонт (ґрунтові води – Н1);
 напірний верхнепротерозойський водоносний горизонт (вендський – Н2).
При роботі енергоблоків № 1,2 техногенний вплив АЕС практично не вплинув на
становище рівня ґрунтових вод, так як пункт спостережень і проммайданчик АЕС
розташовані в безпосередній близькості від дренуючих систем, однак позначився на їх
хімічному складі і температурі в результаті інфільтрації в ґрунт виробничих вод внаслідок
витоків з водогінних комунікацій. Рівень ґрунтових вод і п'єзометричний рівень
верхньопротерозойського водоносного горизонту простежуються практично на одних і тих же
відмітках, так як між горизонтами існує гідравлічний зв'язок.
Сезонні коливання рівня ґрунтових вод складають в середньому 0,5 м у 2017 році,
0,56 м у 2016 році, 0,7 м у 2015 році, 0,52 м у 2014 році, 0,72 м у 2013 році, 0,73 м у 2012
році. Рівні ґрунтових вод знаходяться в стабільному стані і реагують лише на сезонні
кліматичні зміни.
Різниця температури ґрунтових вод в межах проммайданчика становить 10,0 0С.
Фонова температура становить 9,0 0С -10,0 0С. Підвищення температури ґрунтових вод
зафіксовано на наступних ділянках: в районі головного корпусу енергоблока № 1 уздовж
західної стіни, по периметру головного корпусу енергоблока № 2, уздовж східного муру
головного корпусу енергоблока № 3 (в центральній частині), біля блокової насосної станції
№1, на схід від бризкальних басейнів, по периметру спецкорпусу.
Температура води верхнепротерозойського водоносного горизонту, як і температура
ґрунтових вод, також на окремих ділянках вище фонової. Фонова температура становить
10 °С. Діапазон коливання температури в межах проммайданчика складає 10,5 °С,
максимальна 20,5 °С.
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Ділянки з підвищеною температурою ґрунтових вод і води верхньопротерозойського
водоносного горизонту практично збігаються, температура води обох горизонтів майже
однакова.
Хімічний склад ґрунтових вод не визначався суттєвими змінами за останні роки.
Хімічний склад підземних вод обох водоносних горизонтів в межах проммайданчика
характеризується строкатістю, тобто значними коливаннями мінералізації на невеликих
відстанях.
Згідно даних спостережень мінералізація складає:
 ґрунтових вод - 605,26 мг/л у 2017 році, 541,19 мг/л у 2016 році, 552,91 мг/л у
2015 році, 423,72 мг/л у 2014 році, 406,42 мг/л у 2013 році, 342,36 мг/л у 2012 році;
 верхнепротерозойського водоносного горизонту - 586,68 мг/л у 2017 році, 620,99
мг/л у 2016 році, 564,97 мг/л у 2015 році, 487,38 мг/л у 2014 році, 475,4 мг/л у 2013 році,
401,11 мг/л у 2012 році.
Визначаються наступні ділянки, де зафіксована підвищена мінералізація ґрунтових
вод: в південно-західному куті головного корпусу енергоблока № 3, вздовж східного муру
головного корпусу енергоблока № 1, біля північно-східного кута спецкорпусу, на ділянці між
блоковими насосними станціями № 1 і 2.
Слід підкреслити, що відповідно до моніторингових даних хімічне і теплове
забруднення ґрунтових вод і гідравлічно пов'язаної з ними в верхній частині
верхньопротерозойського горизонту локалізовано лише в межах проммайданчику АЕС; на
периферії проммайданчику зафіксовані фонові (тобто непошкоджені техногенезом) значення
хімічного складу і температури ґрунтових вод. При цьому в межах проммайданчику
спостерігається не суцільне поле техногенно забруднених підземних вод, а роз'єднані
локальні ділянки, на яких підземні води характеризуються підвищеною мінералізацією і
температурою.
Повністю прогнозувати кількісні зміни в хімічному складі і температурі підземних вод,
пов'язаних з техногенним впливом споруд АЕС, не можливо, так як вихідні дані для такого
кількісного прогнозу відсутні (можливі втрати хімічно забрудненої і гарячої води
непередбачувані).
5.2.1.3

Ґрунти

Генетично зумовлена складність ландшафтної структури зумовила своєрідність
ландшафтно-геохімічних і біогеохімічних процесів, що позначилося на ландшафтногеохімічній структурі території. Геосистеми 30-кілометрової зони відносяться до 15
геохімічних класів, виділених за типоморфними елементами. Основними класами є кислий
кальцієвий (більше 30 % території) і кальцієвий кисло-глеєвий (більше 10 %).
Основними типоутворюючими елементами є As, Zr, Br, Y, Ca, Si, іноді – Pb, Mn, Se.
Типоутворюючі елементи можуть бути як природного, так і техногенного походження.
З 15 типів найбільш численним є AsZrBr –тип. Слід зазначити, що As і Zr –
найпоширеніші мікроелементи в 30-кілометровій зоні. Вони є типоутворюючими елементами
як в геосистемах широколистяних ландшафтів зі світло-сірими і сірими лісовими піщаними і
супіщаними ґрунтами з низьким вмістом гумусу (лесових терас), нейтральною кислотністю і
невисоким вмістом обмінних катіонів (Ca, Mg), так і в геосистемі з більш високим вмістом
гумусу і обмінних катіонів.
Різноманітність ґрунтоутворюючих порід в цих ландшафтах дозволяє зробити
висновок, що наявність As, Zr, Br в кількості, що перевищує кларковий вміст, пов'язане не
стільки з хімічним складом ґрунтоутворюючих порід, скільки з сільськогосподарською
діяльністю і вторинним надходженням цих елементів в ґрунт після розкладання
прарослинності, яка їх накопичила. Велика частина геосистем Н+ - Са2+-класу давно
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використовується в сільському господарстві, кількість гумусу в ґрунтах поступово
зменшується і більшою мірою не перевищує 3 %, із спорадичними 5-7 % гумусу на
вирівняних ділянках підвищених лесових рівнин під природною рослинністю.
Забруднення ґрунту важкими металами відбувається трьома основними шляхами:
повітряним, водним і шляхом внесенням разом з добривами і пестицидами в процесі
сільськогосподарської обробки.
Найбільш розповсюджений і важливий - повітряний шлях надходження важких металів у
вигляді аерозолів і газів як результат викидів промислових підприємств, двигунів внутрішнього
згоряння, ТЕС, ТЕЦ після використання населенням природного палива (вугілля) для обігріву
приміщень. Основне забруднення локалізується в районі знаходження джерела викидів. Найбільш
суттєві рівні забруднення ґрунтів важкими металами спостерігаються в радіусі 10 км.
Отримані дані (Таблиця 5.1) показують збільшення вмісту міді з обтяженням
механічного складу ґрунту. Такі концентрації для даних ґрунтів є фоновими. Перевищення
ГДК міді в сільськогосподарській продукції, виробленої на території з такими ґрунтами, є
вкрай малоймовірним.
Таблиця 5.1 – Вміст кислоторозчинних форм металів у ґрунтах регіону навкого
Хмельницької АЕС
Найближчий
населений пункт

Тип ґрунту

Сіянці

Вміст металів, мг / кг
Cu

Cd

Pb

Zn

Чорнозем слабогумусований

5,5

0,1

7,4

6,6

Вельбівно*

Дерновий піщаний

0,6

<0,05

4,2

4,2

Аннополь

Сірі опідзолені

4,6

<0,05

7,0

7,6

Меньківці

Дерново-підзолисті

1,3

<0,05

3,7

2,3

Славута (Україна)*

Дерновий піщаний

1,1

<0,05

8,0

5,1

Ізяслав (Україна)

Чорнозем опідзолений

6,0

0,15

9,3

18,0

Хотінь

Лугова

2,6

0,16

9,3

25,0

Ілляшівка (Україна)

Сірий опідзолений

3,3

0,1

6,8

8,0

Острог

Чорнозем опідзолений

5,2

0,13

9,2

11,0

Івачкове

Сірий оглеєний

6,3

0,1

8,6

9,4

Вільгор

Чорнозем слабогумусований

5,4

0,11

8,8

7,8

* Проби відібрані в лісі

За результатами проведених досліджень вміст міді, цинку, кадмію та свинцю в ґрунтах
території, прилеглої до Хмельницької АЕС, знаходиться на фоновому рівні. Можливе незначне
додаткове техногенне надходження свинцю в ґрунт сільгоспугідь, прилеглих до автодоріг, яке не
призведе до перевищення середніх фонових концентрацій цього елемента та забруднення ним
сільгосппродукції.
Радіоактивне забруднення ЗС Хмельницької АЕС радіонуклідами
Для отримання даних про радіоактивне забруднення досліджуваної території
проведено експериментальні роботи з відбору проб ґрунту та вимірювання в них вмісту
гамма-випромінюючих радіонуклідів. Відбір проб ґрунту для визначення щільності
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радіоактивного забруднення в районі розміщення Хмельницької АЕС проводився за
стандартною методикою за допомогою бура (глибина пробовідбору 20 см).
Отримані результати щодо вмісту 137Cs у ґрунті 30-км зони Хмельницької АЕС
наведені на рисунку 5.1. Цей радіонуклід має техногенне походження. Представлене на карті
забруднення складається із суперпозиції глобальних випадінь, випадінь в результаті аварії
на ЧАЕС і випадінь, обумовлених аерозольними викидами енергоблоків № 1, 2 Хмельницької
АЕС. Останнє джерело забруднення настільки незначне, що практичне його виділення з
сумарного забруднення неможливе. Інші техногенні радіонукліди не виявлені. Це
підтверджує, що станція працювала в режимі нормальної експлуатації. Забруднення в
результаті випробувань ядерної зброї для досліджуваної території не перевищує 3 кБк/м2.
Виходячи з цього, можна сказати, що досліджувана територія була забруднена 137Cs в
результаті аварії на ЧАЕС від 2 до 10 кБк/м2. Сумарне забруднення представлене, в
основному, щільністю в діапазоні від 1 до 5 кБк/м2. Невелика пляма в районі с. Хоровиця,
очевидно, має чорнобильське походження.
За такого рівня забруднення 137Cs не існує будь-яких обмежень щодо ведення
сільського господарства

Рисунок 5.1- Щільність забруднення ближньої зони Хмельницької АЕС 137Cs
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Результати за вмістом в ґрунті 40K представлені на рисунку 5.22. Цей радіонуклід має
природне походження і є одним з основних (за активністю) природних радіонуклідів в
ґрунтах, рослинах і об'єктах агропромислового виробництва. Радіоактивність калію в ґрунтах
визначається в першу чергу його вмістом в материнській породі. Найбільш висока
концентрація спостерігається в дрібнодисперсній глинистій фракції ґрунтів. Отримані
результати показали, що питома активність цього радіонукліду в ґрунтах досліджуваного
регіону коливається в діапазоні від 40 до 700 Бк/кг Мінімальні значення характерні для
ґрунтів легкого механічного складу (дерново-підзолисті піщані, супіщані). З обтяженням
механічного складу зростає і вміст 40K...

Рисунок 5.2- Питома активність 40К у ґрунтах ближньої зони Хмельницької АЕС
(глибина пробовідбору 0,2 м)
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Результати за змістом 232Th і його похідних продуктів розпаду наведені рисунку 5.3.
Питома активність цього радіонукліда для розглянутої території змінюється в межах від 5 до
50 Бк / кг. Широкий діапазон зміни питомої активності пояснюється великою строкатістю
ґрунтового покриву досліджуваного регіону. Також як і для 40K, вміст 232Th в ґрунті
визначається материнською породою, і зростає з обтяженням механічного складу ґрунту.

Рисунок 5.3- Питома активність 232Th у ґрунтах ближньої зони Хмельницької
АЕС (глибина пробовідбору 0,2 м)
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На рисунку 5.4 наведено вміст у ґрунтах досліджуваного регіону 226Ra, який є
похідним продуктом 238U. Цей нуклід і його похідні радіонукліди (в першу чергу222Rn) мають
важливе радіологічне значення. Основним джерелом цього радіонукліду в біосфері є земна
кора. Не входить до складу окремих мінералів, а досить поширений у вигляді включень у
багатьох утвореннях. Кларковий вміст у ґрунтах становить близько 30 Бк / кг. Діапазон вмісту
цього радіонукліду у верхньому шарі ґрунтів на території, прилеглій до Хмельницької АЕС,
змінюється від 3 до 40 Бк/кг
Таким чином, радіологічна ситуація в районі Хмельницької АЕС сьогодні
визначається в основному радіонуклідами природного походження.

Рисунок 5.4 - Питома активність 226Ra в ґрунтах ближньої зони Хмельницької АЕС
(глибина пробовідбору 0,2 м)
Джерела забруднення та оцінка впливу енергоблоків № 3, 4 на ґрунти під час
нормальної експлуатації
В результаті механічного впливу, пов'язаного з будь-яким будівництвом, ґрунтовий
покрив в зоні відведення руйнується практично повністю. Але район механічного впливу, що
виник під час будівництва ХАЕС, чітко окреслений кордонами узгодженого відведення.
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Ґрунти, що межують із зоною механічного впливу, піддаються гідроморфному впливу. В
результаті будівництва станції рівень ґрунтових вод піднімається на 1-2 м. Крім цього, через
постійну фільтрацію води з водосховища-охолоджувача спостерігається затоплення і підтоплення
заплави Горині-Вілії. Тому змінився водний режим заплавних (алювіальних) ґрунтів, що
знаходяться в зоні впливу водойми-охолоджувача.
Велика частина об'єктів - джерел забруднення "постачає" забруднювальні речовини
у приземний шар повітря, тому вони, як правило, не потрапляють в регіональні та глобальні
повітряні потоки і не переносяться на великі відстані. В результаті - хімічне забруднення має
локальний характер, тобто не виходить за межі санітарно-захисної зони.
За розрахунковими даними комплекс споруд ХАЕС займає 3074,7 га (у тому числі під
водосховище-охолоджувач - 2171,8 га, промисловий майданчик - 90,2 га), що становить
1,1 % від площі всієї 30-кілометрової зони. Під час запуску енергоблоків № 3, 4 цей показник
практично не збільшиться, оскільки введення блоків не вимагає додаткового відведення
земель. Таким чином, потенційні зміни фізико-хімічних і водно-фізичних властивостей ґрунтів
можуть відбутися в результаті впливу вже збудованих об'єктів, а також в результаті
збільшення скидів і викидів зі станції після запуску енергоблоків № 3, 4.
Додаткове забруднення ґрунтового покриву радіонуклідами під час нормальної
експлуатації в десятки тисяч разів менше від наявного фонового забруднення. Враховуючи той
факт, що радіонукліди надходять в ґрунт в ультрамікрокількостях (за умови фонового забруднення
ґрунту в 104 Бк/м2 масова концентрація 137Cs в орному шарі ґрунту складає від 6x10-13 %), вони
жодним чином не можуть вплинути на родючість ґрунтів. Їх вміст у ґрунтах набагато менший, ніж
вміст поживних речовин і вони не становлять для них загрозу в процесі росту рослин. Присутність
радіонуклідів в ґрунтах не впливає також на якість отриманої продукції і врожайність.
Правильне, з агротехнічної точки зору, землекористування сприяє зменшенню
інтенсивності міграції радіонуклідів ланками агробіоценозів, підвищенню родючості ґрунтів і
зменшенню ерозійних процесів. Ведення сільського господарства з урахуванням
екологічного стану ґрунтів підвищить їх буферність по відношенню до техногенних
забруднювачів і, в цілому, сприятиме оздоровленню екологічного стану біосфери.
Оцінка можливих змін фізико-хімічних і водно-фізичних властивостей ґрунтів
з урахуванням особливостей землекористування
Найбільші зміни ґрунтового покриву в зоні впливу Хмельницької АЕС сталися в
результаті будівництва наливного водосховища-охолоджувача. Внаслідок цього піднявся
рівень ґрунтових вод на 1-2 м, змінився водний режим, а разом з цим і водно-фізичні
властивості прилеглих ґрунтів.
За результатами аналізу, радіоактивні речовини на фізико-хімічні та водно-фізичні
властивості практично не впливають.
Оцінка ступеня деградації ґрунтів
Основні види деградації ґрунтів зони досліджень пов'язані з інтенсивною
сільськогосподарською обробкою, проведенням комплексу осушувальних меліорацій та
подальшим освоєнням меліорованих земель. Інтенсивна їх обробка і використання в
польових сівозмінах призводить до невиправданих втрат органічної речовини ґрунту.
На ступінь деградації впливає збільшення зольності (на 20-40 %) об'ємної ваги,
зниження коефіцієнтів фільтрації та зменшення повної вологомісткості, в окремих випадках,
майже в 2 рази.
Зміна агрохімічних показників під час деградації ґрунтів проявляється певним
підкисленням реакції ґрунтового розчину, зменшенням вмісту валового азоту інтенсивно
оброблених ділянок. Відбуваються глибинні зміни якісного складу органічної речовини.
Накопичуються гумінові і зменшується вміст фульвокислот. Тип гумусу розвивається від
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фульвато-гуматного до гуматно-фульватного і гуматного. За сучасною шкалою оцінки ступінь
деградації ґрунтів визначається як слабкий, середній, високий і кризовий.
Мінеральні ґрунти піддаються деградаційним процесам не так інтенсивно як
органогенні. В результаті проведених досліджень встановлено, що мінеральні ґрунти
піддаються механічній, біохімічній та хімічній деградації. Якщо ґрунти розташовані в межах
працюючих осушувальних систем, ступінь прояву деградаційних процесів, як правило,
збільшується.
Механічна деградація проявляється в двох видах: ерозійна і фізична. Процеси
водної і вітрової ерозії особливо поширені на ґрунтах легкого механічного складу. Водна
ерозія посилюється зі збільшенням крутизни схилів, розораністю території, що впливає на
ступінь змитості ґрунтів. Прояв вітрової ерозійної деградації в зоні досліджень є слабким, а
прояв водної деградації – слабким і середнім.
Фізична деградація ґрунтів зумовлена ущільненням ґрунту, зменшенням у ньому
вмісту агрономічно цінних мезоагрегатів. Осушені ґрунти, до яких відносяться дерновопідзолисті, дернові і лукові, характеризуються слабким, середнім і високим ступенем
деградації.
Згідно параметрів деградації ґрунтів за величиною загальної пористості мінеральні
ґрунти зони впливу Хмельницької АЕС характеризуються слабким, середнім, високим, а
деякі ділянки меліорованих дерново-підзолистих ґрунтів - кризовим ступенем деградації
орних горизонтів. Осушення та інтенсивне сільськогосподарське використання ґрунтів
призвело до погіршення їх структурно-агрегатного стану.
Більшість
осушених
ґрунтів
суглинкового
гранулометричного
складу
характеризуються високим і кризовим рівнем деградації.
Біохімічна деградація проявляється зменшенням вмісту гумусу і зміною його
групового і фракційного складу. За результатами досліджень, високою деградованістю
характеризуються дерново-слабкопідзолисті глинисто-піщані і легкосупіщані ґрунти, де
мінімальна кількість гумусу коливалася в межах від 0,28 до 0,54 %, дерновосередньопідзолисті - від 0,33 до 0,99 %, дернові опідзолені від 0,3 до 0,41 %, сірі лісові
слабко - і середньозмиті - від 1,48 до 1,31 %, чорноземи реградовані слабко-, середньо - і
сильнозмиті - від 1,7 до 1,2 %.
Таким чином, до інтенсивної деградації схидьні осушені торф'яні, дерново-підзолисті
і дернові ґрунти. Це пов'язано як з інтенсивним їх використанням у сільськогосподарському
виробництві, так і їх низькою природною буферністю.
Деградаційні процеси ґрунтів, пов'язані з будівництвом Хмельницької АЕС,
поширюються лише на зону промислового майданчика. Їх наявність у 30-кілометровій зоні
ХАЕС практично не пов'язана з роботою станції.
Вплив ландшафтно-геохімічних бар'єрів на перерозподіл забруднюючих
речовин
Враховуючи складність геоморфологічної, орографічної, ландшафтно-геохімічної
структур, неоднорідність щільності яружно-балкової і річкової мережі, мозаїчність ґрунтового
покриву, різноманіття фізико-хімічних і водно-фізичних властивостей ґрунтів в геосистемах
30-кілометрової зони впливу Хмельницької АЕС, можливе формування різноманітних
бар'єрів: фітобар'єрів, орографічних і ландшафтно-геохімічних, на яких відбуватиметься
осадження, акумуляція і довготривала фіксація радіоактивних елементів.
Роль цих бар'єрів неоднозначна - як в самій структурі біогеоценозів, так і в часовому
аспекті. В умовах автоморфних ландшафтів вираженим біогеохімічним бар'єром є ґрунт, в
акумулятивних ландшафтах і хвойних ценозах - біота і, в першу чергу, мікробіота. Бар'єрні
функції ґрунтів по відношенню до радіонуклідів є найбільш значущими серед всіх
компонентів біогеоценозів. Результати досліджень показують, що з інфільтраційним стоком
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мігрують десяті-соті частки відсотка сумарної кількості радіонуклідів на рік. При цьому вихід
радіонуклідів з гравітаційною вологою за межі ґрунтового профілю становить не більше
сотих часток відсотка на рік. Таким чином, ґрунт акумулює основну кількість активності: від
80 до 95 % (з урахуванням мікробіоти) у лісових екосистемах і до 100 % в агроекосистемах
(залежно від періоду вегетації рослин). Однак, бар'єрні функції ґрунтів по відношенню до
різних радіонуклідів проявляються по-різному. Найбільш інтенсивно адсорбується 137Cs,
значно менше - 90Sr, 106Ru, Pu. Слід підкреслити, що висока сорбційна здатність ґрунтів щодо
137
Cs є характерною для всіх типів ґрунтів і фітоценозів, в тому числі і для дерновопідзолистих піщаних ґрунтів. Виняток - торф'яні ґрунти.
Бар'єрні функції екосистем і їх окремих компонентів мають певну тимчасову
динаміку. Відомо, що протягом періоду вегетації для низки макро - і мікроелементів чітко
виявляється фітоценотичний бар'єр. В подальшому бар'єрні функції знову переходять до
ґрунту. Для радіонуклідів це проявляється в інший спосіб. Все ж, ці аспекти ще остаточно не
вивчені, вони вимагають уточнення і підтвердження.
У лісових ландшафтах практично не виражена горизонтальна міграція радіонуклідів з
поверхневим і внутрішньоґрунтовим стоком. Проте, про наявність процесу перерозподілу
радіонуклідів між ландшафтами свідчить постійне зменшення щільності забруднення
елювіальних і відповідне зростання щільності забруднення акумулятивних ландшафтів. В
екологічному аспекті відсутність значущого міжландшафтного перерозподілу радіонуклідів
вказує на локалізацію випадінь в межах території первинного забруднення. Це дає змогу
стверджувати, що розширення зони первинного забруднення і утворення зон вторинного
забруднення в лісових ландшафтах не відбувається.
Роль короткочасних бар'єрів на шляху радіоактивних полютантів відіграватимуть
кордон і полог лісу. 30-кілометрова зона впливу ХАЕС досить заліснена (середня лісистість
становить 28 %), лісистість ближньої, 10-кілометрової зони – близько 50 %. Переважають
соснові ліси з часткою граба і дуба, в північній частині – грабові і дубові. Таким чином, ліси в
зоні спостереження є одним з основних ЛГБ, який перешкоджає вторинному перерозподілу
радіонуклідів.
Як було зазначено вище, ґрунти є чудовим бар'єром на шляху подальшого
поширення (перерозподілу) основних радіологічно значущих радіонуклідів. Існують також
досить рухливі радіонукліди (тритій, хлор-36), але їх роль у формуванні дозових навантажень
на населення незначна. Формування вторинного поля забруднення відбуватиметься в
основному за рахунок механічної міграції з продуктами ерозії, змиву (радіонукліди,
адсорбовані на ґрунтових частинках, переміщуються разом з ними). Досвід Чорнобиля
доводить, що вторинний перерозподіл радіонуклідів між елементами ландшафтів істотного
впливу на зміну радіологічної ситуації не чинить і становить менше 1 % від загального
початкового забруднення ландшафту.
Враховуючи незначний масовий (речовинний) вміст радіонуклідів навіть в аварійних
викидах АЕС, природні механізми ґрунтів достатні для їх міцної фіксації.
Оцінка орографічних факторів формування первинного та вторинного полів
забруднення та орографічних бар'єрів
В нормальних умовах роботи Хмельницької АЕС формування первинного поля
забруднення буде відбуватися в залежності від кліматичних умов, насамперед багаторічного
вітрового режиму (повторюваності вітрів певних напрямків з певними швидкостями) з
урахуванням шорсткості земної поверхні (орографічних умов і висоти рослинного покриву).
За даними найближчих метеостанцій (Шепетівка і Рівне), на зазначеній території
панують вітри західного напрямку (20,4 % і 24,7 % відповідно), південно-східного (14 %) і
південного напрямків (15,7 % і 11,4 %). Таким чином, радіоактивні викиди будуть переважно
розсіюватися в східному напрямку, північно-західному та північному.
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У східному і північному напрямках від Хмельницької АЕС розміщується долина р.
Горинь з підвищеннями від 212 до 230 м і лесова денудаційно-акумулятивна вирівняна
рівнина з підвищеннями від 233 до 240 м. У північно-західному напрямку від станції
знаходиться денудаційно-акумулятивна хвиляста рівнина з підвищеннями 266 м.
Висотні позначки в місці розташування Хмельницької АЕС досягають 204,6 м, висота
вентиляційної труби 100 м. Навіть якщо припустити, що викиди будуть всотані виключно в
горизонтальні потоки повітряних мас, на їх шляху немає поверхонь, що перевищують 300метрові гіпсометричні позначки. Висота дерев в середньому становить від 20 до 25 м. Тому в
напрямку панівних вітрів зона не містить ландшафтно-морфологічних перешкод для
розсіювання забруднень.
Орографічні та фітобар'єри на шляху повітряного перенесення забруднюючих
речовин можуть формуватися виключно в південному, південно-південно-західному і західнопівнічному напрямках на відстані від 12,5 до 17 км від станції. Саме в південному і південнопівденно-західному напрямках від станції знаходиться лесова піднесена структурноденудаційна рівнина Подільської височини з висотними відмітками до 320 м, а в західнозахідно-північному - лесова піднесена структурно-денудаційна рівнина Мизочського кряжу з
висотними відмітками до 315 м.
В умовах гіпотетичних проектних аварійних викидів з висотами викидів 0 м і 48 м
(204,6 м над р.м. – висота земної поверхні в районі промислового майданчика), якщо вони
будуть всотані в горизонтальні повітряні потоки, в якому б напрямку вони не розсіювалися,
на їхньому шляху будуть або орографічні бар'єри, або фітобар'єри. Висота джерела
аварійного викиду визначена з урахуванням консервативності оцінок для ближньої зони – 0 м
і стосується як запроектної, так і проектної аварій. Для транскордонного перенесення ця
висота не є консервативною. В цьому випадку розрахунки проводилися для 48 м (половина
висоти приміщення).
Таким чином, рельєф поверхні ближньої зони станції і наявність бар'єрів повинні
враховуватися під час моделювання розсіювання газоаерозольних викидів і розсіювання
викидів у гіпотетичних аварійних ситуаціях.
Характеристики довготривалої динаміки поведінки радіологічно значущих
радіонуклідів у ґрунтах
У розділі наведено характеристики поведінки основних радіологічно значущих
радіонуклідів (90Sr, 137Cs, актиніди) та їхньої довготривалої міграції в ґрунтах у випадку її
разового (аварійного) забруднення. Хронічні нормалізовані викиди радіонуклідів АЕС в
режимі нормальної експлуатації не призводять до значного забруднення навколишнього
середовища і його компонентів, роль короткоживучих радіонуклідів викиду і ІРГ в
довготривалій міграції біологічними ланцюгами і, відповідно, формуванні додаткового
опромінення населення під час надходження в організм з продуктами харчування є
незначною.
Геохімічна міграція радіонуклідів має дуже невеликі швидкості навіть за сприятливих
умов і тому самоочищення ландшафтів тільки за її рахунок є неможливим. Ландшафтногеохімічні бар'єри, є об'ємними природними тілами, в межах яких відбувається зміна умов
міграції хімічних елементів. Механічні бар'єри-це, перш за все, особливості рельєфу, які
перешкоджають або сприяють перерозподілу радіонуклідів між ландшафтами і їх
елементами. Біогеохімічні бар'єри утворюються біоценозами або їх окремими ярусами. В
цьому випадку роль бар'єра виконують древостій, чагарниковий ярус, трав'яний і моховолишайниковий покриви, лісова підстилка, дернина або степової повсть, а також підземна
біомаса і сам ґрунт. Саме ґрунт є основним бар'єром на шляху подальшого перерозподілу
цих радіонуклідів між елементами біогеоценозів.
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Ґрунт є визначальною ланкою включення радіонуклідів в біогеохімічні ланцюги
міграції в наземних екосистемах. Динаміка перенесення радіонуклідів в ланці "ґрунтрослина" в цілому визначається динамікою трьох груп процесів, а саме:
 мобілізацією-іммобілізацією радіонуклідів у кореневмісному шарі ґрунту;
 винесенням радіонуклідів з кореневмісного шару;
 фізичним розпадом радіонуклідів.
Інтенсивність двох перших процесів залежить, в першу чергу, від вихідних фізикохімічних форм випадінь і динаміки їх трансформації в ґрунті та характеристик ґрунтового
покриву.
Для оцінки винесення радіологічно значущих радіонуклідів з кореневмісних
горизонтів ґрунтів луків і орних угідь розраховані значення екологічних (Tекол – без
врахування швидкості фізичного розпаду радіонуклідів) і ефективних (Tеф = Tекол ·Т1/2 / (Tекол +
Т1/2) –з врахуванням швидкості фізичного розпаду радіонуклідів ) періодів напівочищення цих
горизонтів (
Таблиця 5.2).
Таблиця 5.2 - Періоди напівочищення кореневмісних горизонтів ґрунтів луків та
орних угідь від 90Sr і 137Cs
90

Ґрунт
Луки (0-5 см)

Автоморфний
мінеральний
легкого мехскладу
Автоморфний
мінеральний
важкого мехскладу
Гідроморфна
органогенна ґрунту
Органогенні
осушені
Гідроморфні
мінеральні
Слабогумусований
пісок

137

Sr

Cs

Рілля (20 см)

Луки (0-5 см)

Рілля (20 см)

Текол

Теф

Текол

Теф

Текол

Теф

Текол

Теф

11-19

6-8

21-32

12-15

60-150

20-25

26-45

14-18

15-32

10-15

37-129

16-23

150-400

25-27

60-150

20-25

100-160

22-24

103-233

22-25

11-20

8-12

30-60

15-20

-

-

-

-

17-83

11-22

-

-

-

-

-

-

45

18

-

-

2,2-6

2-5

2,2-7,6

2-6

-

-

-

-

Інтенсивність перерозподілу 137Cs у профілі ґрунтів є невеликою. У період від 10 до
15 років після випадання значення екологічних періодів напівочищення від 137Cs 5сантиметрових горизонтів ґрунтів природних луків, сформованих на автоморфних
мінеральних ґрунтах легкого механічного складу, складають від 60 до 150 років, на
автоморфних мінеральних ґрунтах важкого механічного складу - від 150 до 400 років, на
гідроморфних органогенних ґрунтах - від 11 до 20 років, на гідроморфних мінеральних
ґрунтів - від 17 до 83 роки, на осушених органогенних ґрунтах - близько 45 років.
Інтенсивність вертикального перенесення 90Sr в мінеральних ґрунтах істотно
перевищує інтенсивність перенесення радіоізотопів цезію. Значення екологічних періодів
напівочищення від 90Sr 5-сантиметрових горизонтів ґрунтів природних луків, сформованих на
автоморфних мінеральних ґрунтах легкого механічного складу, складають від 11 до 19 років,
на автоморфних мінеральних ґрунтах важкого механічного складу - від 15 до 32 років, на
гідроморфних органогенних ґрунтах - від 100 до 160 років.
Особливо слід відзначити проблему інтенсивного вертикального перенесення 90Sr у
профілі типових для українського Полісся ґрунтових відмінностей -слабкозадернованих
слабкогумусованих пісків, де радіонуклід мігрує зі швидкістю від 2 до 6 см рік-1
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Залежно від фізико-хімічних властивостей і зволоження значення екологічних
періодів напівочищення верхніх 5-сантиметрових горизонтів ґрунтів лук та перелогів від
241
Am варіюються від 25±10 до 650±180 років, ізотопів Pu - від 100±45 до 260±120 років.
Значення екологічних періодів напівочищення від 137Cs орних горизонтів ґрунтів
агроценозів складають: для автоморфних мінеральних ґрунтів легкого механічного складу від 26 від 45 років, для автоморфних мінеральних ґрунтів важкого механічного складу - від 60
від 150 років, для гідроморфних органогенних ґрунтів - від 30 до 60 років. Значення
екологічних періодів напівочищення від90Sr орних горизонтів ґрунтів агроценозів складають:
для автоморфних мінеральних ґрунтів легкого механічного складу - від 21 до 32 років, для
автоморфних мінеральних ґрунтів важкого механічного складу - від 37 до 130 років, для
гідроморфних органогенних ґрунтів - від 100 до 230 років.
Значення ефективних періодів напівочищення верхніх ґрунтових горизонтів
природних луків і орних горизонтів ґрунтів, що відображають процеси перерозподілу
радіонуклідів у профілі ґрунтів і швидкість фізичного розпаду радіонуклідів,
характеризуються меншими значеннями – від одиниць до десятків років.
Максимальними значеннями ефективних періодів напівочищення від 137Cs
характеризуються верхні ґрунтові горизонти природних луків (від 25 до 27 років) і орні
горизонти ґрунтів сільськогосподарських угідь (від 20 до 25 років), сформованих на
автоморфних мінеральних ґрунтах важкого механічного складу. Мінімальними значеннями
Теф характеризуються гідроморфні органогенні ґрунти (від 8 до 12 років). В цілому, за
показником міграційної рухливості 137Cs, ґрунти зони спостереження можна розташувати
таким чином: торф'яно-болотні > дерново-підзолисті>сірі лісові>чорноземи.
Території з критичними (з точки зору біологічної рухливості 137Cs) гідроморфними
органогенними ґрунтами розташовані невеликими ділянками по всій 30–кілометровій зоні,
але найбільші площі вони займають у східному (напівгідроморфні), південно-східному
(напівгідроморфні та гідроморфні), в південно-західному (гідроморфні) секторах.
Мінімальні значення ефективних періодів напівочищення від 90Sr встановлені для
мінеральних ґрунтів легкого механічного складу (від 6 до 8 років і від 12 до 15 років,
відповідно, для верхніх горизонтів ґрунтів природних луків і орних горизонтів ґрунтів
сільськогосподарських угідь). Вище відзначалася аномально висока інтенсивність
перенесення 90Sr в слабозадернованих слабогумусованих пісках, ефективний період
напівочищення яких від цього радіонукліду становить від 2 до 6 років.
Таким чином, піщані і супіщані дерново-підзолисті ґрунти є критичними з точки зору
рухливості в них 90Sr. Такі ґрунти в зоні спостереження займають більше 20 % території.
Додаткові рівні радіоактивного забруднення ґрунту в умовах нормальної експлуатації
станції в масовому відношенні (одиницях концентрації) дуже низькі і тому вплив
радіоактивного забруднення на ґрунт буде несуттєвим. Отже, в умовах нормальної
експлуатації станції вжиття спеціальних агротехнічних заходів, спрямованих на зменшення
впливу на ґрунт, є недоцільним..
5.2.1.4

Використання біорізноманіття

Флора
Проведений аналіз в розділі 1.5 підтверджує, що в розглянутих аварійних ситуаціях і,
тим більше в умовах нормальної експлуатації станції, у складі чотирьох енергоблоків, вплив
радіоактивного забруднення на зміни і порушення функціонування лісового середовища
знаходяться на екологічно допустимому рівні.
Проведені роботи з оцінки екологічного стану біоценозів ближньої зони станції
показують, що трансформації лісових угруповань мають антропогенний характер.
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Аналіз геоботанічної карти показує, що багато виділів мають не заокруглені, а кутасті
контури. Це свідчить про те, що саме антропогенний фактор є основним у процесі
формування структури ценозів (вирубка і посадка проводяться суворо за кварталами,
відведеннями, сільськогосподарськими угіддями, будівництво населених пунктів ведеться за
відповідними планами і т. д.). І лише гідрогенні спільноти, пов'язані з безпосереднім впливом
водного режиму, зберігають риси природних кордонів.
Бореальні соснові ліси з типовою структурою (відповідна ярусність, вік понад 60
років, з характерним видовим складом і т. д.) займають близько 20 % площі у 10-кілометровій
зоні, тобто суттєві площі порівняно з іншими природними типами рослинності і ефективно
виконують роль стабілізації функціонування екосистем, захисту їх від можливих аварійних
наслідків. У 30-кілометровій зоні їх площа різко скорочується до 6 %, оскільки Волинська і
Подільська височини мають родючі ґрунти, характеризуються великою розораністю або
наявністю неморальних листяних лісів.
Ліси неморального виду з типовою структурою займають в 10-кілометровій зоні біля
5 % площі, а в 30-кілометровій – близько 7 %. З урахуванням неморальних лісів порушеної
структури, культур сосни, ялини, дуба, інтродукованих порід, справжніх луків на місці
грабово-дубових лісів, тобто потенційної неморальної рослинності, ці площі в межах 10кілометрової зони становлять близько 13 %.
Спільноти гідрогенного типу (вільхові, вербові ліси, болотисті і торф'янисті луки,
болота і водойми з водно-прибережною рослинністю) займають в 10-кілометровій зоні
близько 25 % площі, а в 30-кілометровій зоні - близько 11 %. Вони характеризуються
порушеннями різного ступеня, тому тут неможливо розділити їх за ступенем трансформації.
Повністю трансформовані агроценози за участю плодоягідників і урбанофітоценози
займають майже третю частину 10-кілометрової зони і близько 60 % 30-кілометрової зони.
Природна рослинність у ближній зоні станції (10 км) займає більше 60 %, а в ЗС її
питома вага падає до 35 %. З віддаленням від АЕС питома вага сільськогосподарських угідь і
населених пунктів зростає, що є нормальним в аспекті захисту від можливої аварії, оскільки
природні фітоценози навколо станції швидше стабілізують ситуацію і є буфером для
поселень людини і сільськогосподарських угідь в умовах запропонованих сценаріїв аварійних
ситуацій
Фауна
ЗС Хмельницької АЕС характеризується значним видовим різноманіттям
безхребетних і хребетних тварин. За попередньою оцінкою, тут мешкають не менше п'яти
тисяч видів одних лише комах, що належать більш ніж до 20 рядів. На частку цих рядів
припадає понад 90 % видового складу комах. У складі ентомофауни регіону виявлено 21 вид
охоронюваних комах, з яких 15 видів включено до Червоної книги України, три - у
Європейський червоний список і три види входять до обох переліків. На обстеженій території
виявлено шість основних типів ентомокомплексів: Лісовий, чагарниковий, луковий, болотний,
водний і антропогенний. З них найбільше видове розмаїття є характерним для перших трьох
із зазначених комплексів. Найбільш цінними є лісовий і луковий ентомокомплекси, в яких
виявлено найбільшу кількість видів, що охороняються.
Запуск енергоблоків № 3, 4 та безаварійна робота Хмельницької АЕС у складі
чотирьох енергоблоків на загальному видовому розмаїтті безхребетних та комах негативно
не позначиться. Деякі зміни відбудуться у водному ентомокомплексі ВО. Підвищення
температури води призведе до кількісного перерозподілу у водному ентомокомплексі,
збільшиться частка теплолюбних і еврібіонтних видів. Тільки зростання антропогенного
навантаження на ландшафти зони, пов'язане із зростанням чисельності населення міста
Нетішин, може призвести до скорочення чисельності деяких рідкісних видів комах в околицях
міста. Це зумовлено дією наступних факторів: подальшим відведенням лугових ділянок під
571816.202.001-ЗОВД

171

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

№ 201811232231

городи, рекреаційним навантаженням (витоптуванням травостою в місцях відпочинку, збору
грибів, ягід), рубанням лісу, загальним забрудненням середовища. Водночас встановлено,
що введення в дію та функціонування у нормальному режимі енергоблоків № 3, 4
Хмельницької АЕС не матиме негативного впливу на тваринний світ у ЗС Хмельницької АЕС.
Порушень кормової бази, укриттів, місць гніздування та шляхів міграції тварин не
передбачається.
В результаті збільшення чисельності населення м. Нетішин в першу чергу
зменшиться чисельність популяцій рідкісних видів лугового ентомокомлекса (червонця
непарного та інших денних метеликів, деяких видів бджіл, жуків, прямокрилих); в той же час
збільшиться чисельність комах-шкідників: совок, біланів, листоїдів, клопів, прямокрилих
(медведок, саранчових), попелиць, цикадок та інших.
Введення в експлуатацію енергоблоків № 3, 4 не передбачає додаткового знесення
зелених насаджень. Проводиться добудова енергоблоків на наявному промисловому
майданчику станції, яка експлуатується з початку будівництва Хмельницької АЕС, тому
планування компенсаційних заходів непотрібне, розробка дендроплану не передбачається.
Слід підкреслити, що створення національного парку "Мале Полісся" значно
підвищує рівень збереження і раціонального використання рослинного і тваринного світу ЗС
Хмельницької АЕС..
5.3 Викидами та скидами забруднюючих речовин, шумовим,
вібраційним, світловим, тепловим та радіаційним забрудненням,
випроміненням та іншими фак торами впливу, а також здійсненням
операцій у сфері поводження з відходами
5.3.1.1

Викиди в атмосферне повітря

Вплив на атмосферне повітря при проведенні планованої діяльності
здійснюватиметься за рахунок викидів в атмосферне повітря нерадіоактивних забруднюючих
речовин від допоміжного технологічного обладнання:
 резервних дизельних електростанцій енергоблоків №3 і №4 (по 3од. на кожний
турбінний цех енергоблоку);
 резервних загальностанційних дизельних електростанцій для блоків №3 і №4
(2од.):
 систем маслозабезпечення турбінних цехів енергоблоків №3 і №4 (2од.);
 ємності з дизельним паливом (1000м3).
Зміни загального стану забруднення атмосфери, при дослідженні поточного стану та
на етапі проектування, можливо прослідкувати за допомогою аналізу значень, отриманих
після проведення розрахунку забруднення атмосферного повітря за допомогою
автоматизованої програми «ЕОЛ». Порівняльна таблиця максимальних значень приземних
концентрацій при існуючому положенні та при здійсненні проектованої діяльності наведені в
таблиці.
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Таблиця 5.3 - Максимальні значення приземних концентрацій при існуючому положенні
та при здійсненні проектованої діяльності
Код

04001/301
-/304
05001/330
06000/337
13101/703
11049/1325
-/2735
-/2754

03000/2902

Найменування речовин

Максимальна
концентрація
(існуюче
положення),
долі ГДК

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у
перерахунку на діоксид азоту
Азоту оксид
Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у
перерахунку на діоксид сірки
Оксид вуглецю

0,1888

Максимальна
концентрація
(з урахуванням
плануємої
діяльності), долі
ГДК
0,5001

0,0153
0,0800

0,0407
0,0911

0,0061

0,0157

Бенз(а)пірен
Формальдегід
Масло мінеральне нафтове (веретенне,
машинне, циліндрове і ін.)
Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник
РПК-26611 і ін.) у перерахунку на
сумарний органічний вуглець

0,0012
0,0204
0,0023

0,0021
0,0451
0,0033

0,0254

0,0455

Речовини у вигляді суспендованих
твердих частинок недиференційованих за
складом

0,0112

0,0183

Як видно з таблиці, при здійсненні проектованої діяльності, передбачається
зростання впливу на атмосферне повітря, за рахунок утворення нових джерел викидів
забруднюючих речовин і збільшенню максимально разових викидів у, приблизно, 2,5 рази.
Але, це збільшення обумовлене в основному врахуванням роботи дизель–генераторів, які
будуть працювати в аварійному режимі, тобто під час перевірки їх робочого стану, згідно
вимог техрегламенту, тому вплив на атмосферне повітря є короткочасним, не постійним.
Для визначення сумарного вкладу існуючих та проектуємих джерел в фонове
забруднення атмосферного повітря, приймалися розрахункові дані максимальних приземних
концентрацій та розрахункові фонові концентрації, надані Департаментом агропромислового
розвитку, екології та природних ресурсів Хмельницької обласної державної адміністрації.
Розрахунок вкладу проведено згідно п.7 «Методики расчета концентраций в
атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» ОНД-86,
Госкомгидромет.
С фони без вкладу: Сф * (1- 0,4 (Срозр./Сф)), мг/м3; при Срозр. ≤ 2*Cф
С фони без вкладу: 0,2 * Сф, мг/м3; при Срозр. > 2*Cф
Вклад: 100 - (Сфони без вкладу * 100 / Сф), %
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Таблиця 5.4 – Відсоток вкладу підприємства в фонове забруднення на перспективу
ГДК
мг/м3

Сф,
мг/м3

Сф,
части
ГДК

Оксиди азоту (оксид та діоксид
азоту) у перерахунку на
діоксид азоту
Діоксид сірки (діоксид та
триоксид) у перерахунку на
діоксид сірки
Оксид вуглецю

0,2

0,008

0,04

0,1

0,001600

0,5

0,02

0,04

0,0456

0,004000

0,0080

0,0320

80,00

5,0

0,4

0,08

0,078500

0,368600

0,0737

0,0063

7,85

Речовини у вигляді
суспендованих твердих
частинок недиференційованих
за складом
Формальдегід

0,5

0,05

0,1

0,0092

0,046320

0,0926

0,0074

7,36

0,035

0,014

0,4

0,0016

0,013360

0,3817

0,0183

4,57

0,05

0,02

0,4

0,0002

0,019920

0,3984

0,0016

0,40

1,0

0,400

0,4

0,0455

0,381800

0,3818

0,0182

4,55

0,4

0,000000213

0,000004

0,3915

0,0085

2,13

Масло мінеральне нафтове
(веретенне, машинне,
циліндрове і ін.)
Вуглеводні насичені С12-С19
(розчинник РПК-26611 і ін.) у
перерахунку на сумарний
органічний вуглець
Бенз(а)пірен

0,00001 0,000004

С розр (значення Фони без вкладу
по ЄОЛу), мг/ м³
підприємства,
мг/ м³

Фони без
Вклад
Вклад
вкладу
підприємства, підприємства,
підприємства,
частки ГДК
%
частки ГДК
0,0080
0,0320
80,00
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Скидання зворотних вод

Скидання промислових, дощових і побутових стоків АЕС і побутових стоків м.
Нетішин безпосередньо у водні об'єкти загального користування не проводиться. Стоки після
очищення скидаються в водосховище-охолоджувач, який є водним об'єктом виробничого
користування АЕС, і таким чином компенсують втрати води в водосховищі-охолоджувачі.
Стоки від проммайданчика АЕС, м. Нетішин та промзони подаються на власні
каналізаційні очисні споруди, де проходять повну біологічну очистку і доочистку на біопрудах.
Проектна потужність очисних споруд становить 20,0 тис.м3/добу, фактичне середнє
навантаження очисних споруд – 13,0 ÷ 15,0 тис.м3/добу.
Дощові стоки з майданчика енергоблоків № 3, 4 скидаються в водосховищеохолоджувач, що на 0,08 млн.м3/рік (середній рік за кліматичними умовами), зменшує
потребу у свіжій додатковій технічній воді. Частина стоків з майданчика енергоблоків № 1, 2
направляється в шламовідвал і далі після відстоювання надходять в систему повернення
освітленої води на хімводочистку, що незначно зменшує потребу хімводочистки в свіжій
технічній воді. Дощові води з покрівель будівель головних корпусів та прилеглої до них
території відводяться в підвідний канал системи технічного водопостачання і також
використовуються в циклі АЕС.
Промивні води освітлювачів подаються в шламонакопичувач. Після відстоювання в
шламонакопичувачі освітлена вода (94 %) повертається в цикл хімводочистки для
повторного її використання або скидається в водосховище-охолоджувач.
Нафтовмісні стоки з території майданчика АЕС підлягають очистці на установці
«Кристал», розташованої в пуско-резервній котельні та з наступною схемою очищення: збір і
усереднення в приймальному резервуарі, відстій і попереднє очищення в баку-відстійнику,
очищення на механічному і вугільному фільтрі. Очищені від масел і нафтопродуктів води
спрямовуються в підвідний канал для заповнення втрати води у водосховищі-охолоджувачі,
а вловлені нафтопродукти - на спалювання в пуско-резервній котельні.
Майданчик АЕС обладнаний мережею дренажної каналізації, яка виконує функцію
водозниження ґрунтових вод. Дренажні ґрунтові води насосними станціями ДНС 1-4 в
автоматичному режимі регулярно відкачують воду в основну систему циркуляційного
водопостачання. Крім того, на майданчику бризгального басейну знаходиться окрема
дренажна насосна станція, яка перекачує дренажні води майданчика в оборотну систему
споживачів групи «А». Дана система виконує функцію часткової продувки і таким чином
покращує якість води водосховища-охолоджувача.
Таким чином, очищені стічні води проммайданчика АЕС та м. Нетішин
безпосередньо в поверхневі водні об’єкти не скидаються і таким чином не мають прямого
впливу на ступінь їх забруднення.
5.3.1.3

Тепловий вплив

Атомна станція є джерелом значних теплових викидів. Приблизно дві третини
теплової енергії, виробленої реактором, не можуть бути використані для виробництва
електроенергії і скидаються в навколишнє середовище.
У системах охолодження АЕС теплові викиди в теплообмінниках передаються
циркулюючій охолоджувальній воді, яка через водосховище-охолоджувач для основної
системи охолодження турбінного відділення, системи охолодження споживачів групи «В» і
бризкальні басейни для системи охолодження споживачів групи «А» відводить тепло в
атмосферу.
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Передача тепла в навколишнє середовище відбувається, головним чином, за
рахунок конвективної теплопередачі тепла навколишній атмосфері, а також випаровування
частини води.
Випаровування води в циркуляційних системах охолодження призводить до
накопичення в них солей. Технологічні обмеження вмісту солей в охолоджувальній воді
вимагають продування систем охолодження для підтримки в них сольового режиму на
допустимому рівні.
Коротка характеристика першого джерела теплового впливу – водосховищаохолоджувача (ВО):
 НПГ – 203,0 м;
 повний обсяг при НПГ – 120,0 млн. м3;
 площа дзеркала при НПГ – 20,0 км2;
 ГМО – 194,00 м;
 МО – 39,0 млн. м3;
 площа дзеркала при ГМО – 11,5 км2;
 корисний об'єм – 80 млн. м3;
 максимальна глибина – 12,0 м;
 середня глибина – 6,0 м;
 середня глибина при ГМО – 3,40 м;
 повеневий водоскид – автоматичної дії, витрата водоскиду 0,01 %
забезпеченості 110,0 м3/с;
 форсований горизонт 0,01 % забезпеченості 203,70 м.
Система охолодження споживачів групи А відноситься до систем безпеки і
призначається для відведення надлишкового тепла від реактора до кінцевого поглинача під
час нормальної експлуатації і в аварійних ситуаціях. Система запроектована незалежною від
інших систем охолодження. Кількість незалежних каналів системи охолодження відповідає
числу каналів САОЗ.
Коротка характеристика другого джерела теплового впливу – бризкальні басейни
споживачів групи А:
 кількість бризкальних басейнів для енергоблоків №1-2 - три;
 кількість бризкальних басейнів для енергоблоків №3-4 - три;
 Кількість секцій на один бризкальний басейн - дві;
 розміри в плані одного бризкального басейну, м - 68,5×132,0;
 відмітка дна, м - 202,050-202,500;
 відмітка бровки, м - 206,000;
 рівень дзеркала води, м - 205,50;
 загальна площа дзеркала води бризкальних басейнів енергоблоків № 1-4, м2 450700;
 закладення відкосів - 1:3;
 розрахункова витрата води на кожен канал безпеки одного блоку, м3/год - 3000;
 розрахункова витрата води на кожну з трьох систем безпеки всіх блоків, м3/год 12000;
 температура охолодженої води, С - від 5 до 30.
Для бризкальних басейнів № 4-6 в ТЕО Хмельницької АЕС-3, 4 передбачається
будівництво смерчозахисту.
Для проведення ремонтних робіт і очищення бризкальних басейнів, а також зливу
води з басейну під час роботи на потужності, запланованою діяльністю передбачено
571816.202.001-ЗОВД

176

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

№201811232231

додаткове будівництво двох резервних бризкальних басейнів (один резервний бризкальний
для Хмельницької АЕС-3, 4 і один резервний бризкальний для Хмельницької АЕС-1,2).
Розрахункові викиди тепла від енергоблоків № 1-4, які надходять у водосховищеохолоджувач, наводяться в таблиці 5.5.
Таблиця 5.5 Розрахункові викиди тепла від енергоблоків № 1-4, які надходять у
водосховище-охолоджувач
Кількість енергоблоків

Кількість тепла
Гкал/год

Гкал/добу

Гкал/рік*

1

2095

50250

13618103

2

4190

100500

27235103

3

6285

150750

40854103

4

8380

201000

54472103

* Кількість тепла для річної кількості годин використання встановленої потужності 7200 годин

Розрахункові величини тепловиділень споживачів групи А реакторного відділення
енергоблоку № 1-4 в номінальному режимі, які відводяться в бризкальні басейни, наведено в
таблиці 5.6.
Таблиця 5.6 - Розрахункові величини тепловиділень споживачів групи А реакторного
відділення для енергоблоку № 1-4 в номінальному режимі, які відводяться в
бризкальні басейни
Кількість
енергоблоків
Гкал/год

Кількість тепла
максимальна / мінімальна
Гкал/добу

Гкал/рік

1

20/2,5

480/60

175,2103/21,9103

2

40/5

960/120

350,4103/43,8103

3

60/7,5

1440/180

525,6103/65,7103

4

80/10

1920/240

700,8103/87,6103

Сумарні величини тепловиділень, які надходять у водосховище-охолоджувач і в
бризкальні басейни, наведені в таблиці 5.7.
Таблиця 5.7 - Сумарні величини тепловиділень, які надходять у водосховищеохолоджувач і в бризкальні басейни
Кількість
енергоблоків
Гкал/год

Кількість тепла
Максимальна / мінімальна
Гкал/добу

Гкал/рік

1

2115/2098

50730/50310

13793103/13640103

2

4230/4195

101460/100620

27585103/27279103

3

6345/6294

152190/150930

41379103/40920103

4

8460/8392

202920/201240

55172103/54560103
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На навколишнє середовище впливає також вода, яка надходить в атмосферу за рахунок
додаткового випаровування і крапельного віднесення вітром. Кількісні величини втрат води
на випаровування і винесення вітром визначаються розрахунком. Розрахункові величини
додаткового випаровування з водосховища-охолоджувача наведені в таблиці Ошибка!
Источник ссылки не найден..
Таблиця 5.8 - Розрахункові величини додаткового випаровування з водосховищаохолоджувача
Місяць

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Год

Кількість випаруваної води під час роботи енергоблоків, млн. м3
ЭБ №1

1,05

1,08

1,12

1,14

1,26

1,18

1,08

1,03

1,12

1,10

1,06

1,06 13,28

ЭБ №1+№2

2,10

2,16

2,24

2,28

2,52

2,36

2,16

2,06

2,24

2,20

2,12

2,12 26,56

ЭБ
№1+№2+№3
ЭБ №1+№2+
№3+№4

3,15

3,24

3,36

3,42

3,78

3,54

3,24

3,09

3,36

3,30

3,18

3,18 39,84

4,20

4,32

4,48

4,56

5,04

4,72

4,32

4,12

4,48

4,40

4,24

4,24 53,12

Величина випаровування визначена з урахуванням числа годин використання
встановленої потужності еквівалентного 7200 годинам на рік.
Для системи охолодження споживачів групи А розрахункові величини випаровування
і винесення вітром для бризкальних басейнів наводяться в таблиці 5.9.
Таблиця 5.9 - Сумарні розрахункові величини втрат води на випаровування і
винесення вітром
Місяць

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Год

Втрати води на випаровування і винесення вітром, млн. м3
ЭБ №1

1,16

1,15

1,15

1,18

1,22

1,24

1,36

1,28

1,18

1,13

1,22

1,20 14,48

ЭБ №1+№2

2,32

2,30

2,30

2,36

2,44

2,48

2,72

2,56

2,36

2,26

2,44

2,40 28,48

ЭБ
№1+№2+№3
ЭБ №1+№2+
№3+№4

3,48

3,45

3,45

3,54

3,66

3,72

4,08

3,84

3,54

3,39

3,66

3,60 43,44

4,64

4,60

4,60

4,72

4,88

4,96

5,44

5,12

4,72

4,52

4,88

4,80 57,92

Таблиця 5.10 - Питомі розрахункові величини втрат води на випаровування і
винесення вітром з ББ і водосховища
Параметри

Кількість
за годину

за добу

на рік

Потери воды, млн. м³
ЭБ №1

0,0017

0,04

14,48

ЭБ №1+ №2

0,0033

0,08

28,96

ЭБ №1+ №2+№3

0,0051

0,12

43,44

ЭБ №1+ №2+№3+№4

0,0068

0,16

57,92
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Втрати води бризкальних басейнів в таблицях надані без урахування зупинки
енергоблоків на плановий ремонт. З урахуванням кількості годин використання встановленої
потужності, еквіалентної 7200 годинам на рік, втрати води за середньорічного режиму
складуть:
 віднесення: 27000 м3/год х 0,75/100 = 202,5 м3/год;
 випаровування: 27000 м3/год х 2,56 °С х 0,00143 = 99 м3/год;
∑ = 202,5 + 99 = 301,5 м3/год.
В середньозимовому режимі втрати води становитимуть:
 віднесення: 36000 м3/год х 0,75/100 = 270 м3/год;
 випаровування: 36000 м3/год х 2,56 °С х 0,001 = 92,5 м3/год;
∑ = 270 + 92,5 = 362,5 м3/год.
Річні втрати води бризкальних басейнів складуть 2,41 млн. м3/рік.
Сумарні втрати води від водосховища-охолоджувача і від бризкальних басейнів
∑ = 53,12 + 2,41 = 55,53 млн.м3/рік.
5.3.1.4

Вплив і оцінка впливу шуму

Для оцінки впливу шуму на навколишнє середовище прийняті наступні вихідні дані:
 здійснюється оцінка впливу додаткових джерел шуму, які з'являються з
введенням енергоблоку № 3, 4;
 враховуючи відсутність на промисловому майданчику, поза межами виробничих
будівель і споруд, постійних робочих місць обслуговуючого персоналу, проведення оцінки
впливу шуму є доцільним лише всередині цих будівель і споруд;
 зважаючи на відсутність в межах санітарно-захисної зони будь-яких житлових
або адміністративно-побутових приміщень з постійним перебуванням людей, які не є
персоналом АЕС, для оцінки впливу шуму прийняті встановлені ГОСТ 12.1.003-83 граничні
значення звукового тиску робочих місць обслуговуючого персоналу, який там перебуває
постійно або періодично.
З енергоблоком № 3 (4 ) на промисловому майданчику АЕС вводяться в
експлуатацію головний корпус № 3, 4, низка допоміжних виробничих будівель і споруд, а
окремі споруди розширюються.
В цих будівлях і спорудах джерелом звукового впливу на обслуговуючий персонал є
встановлене в них обертове обладнання (турбоагрегат, насосні агрегати, вентустановки), а
також редукуюче обладнання (ШРП і РОУ).
Для зниження рівня шуму виконується теплозвукоізоляція. Звукопоглинання
передбачається також стінами і перекриттями машинного залу.
 У головному корпусі виробничий процес повністю автоматизований, постійні
робочі місця чергового персоналу знаходяться в спеціальних приміщеннях, обладнаних
звукоізолюючими огороджувальними конструкціями. Розрахунковий рівень звукового тиску в
цих приміщеннях, що забезпечується ізоляційними конструкціями, відповідає вимогам ГОСТ
12.1.003-83 для приміщень управління і лабораторій, а саме - не перевищує допустимих
значень, наведених у таблиці 5.11
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Таблиця 5.11 – Допустимі рівні звукового
лабораторії, обчислювальних машин
Найменування

Допустимий
рівень звукового
тиску, дБ
Інтегральний
рівень звуку, дБА

№201811232231

тиску в приміщеннях

управління,

Октавні смуги з середньогеометричними частотами, Гц
31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

93/96*)

79/83

70/74

63/68

58/63

55/60

52/57

50/55

49/54

60/65

* У таблиці в чисельнику вказані значення для приміщень управління, в знаменнику - для лабораторій

В процесі експлуатації встановленого обладнання обслуговуючий персонал або
взагалі відсутній, або знаходиться там періодично і короткочасно (обхід). У цьому випадку
передбачається захист персоналу від шуму за допомогою звукоізолюючих кабін і
індивідуальних засобів захисту (вкладок, навушників).
Встановлюються звукоізолюючі кабіни типу КВУ.
Зони з рівнем звуку вище 80 дБА позначаються знаками безпеки згідно
ГОСТ 12.4.026-76.
Для захисту обслуговуючого персоналу, що тимчасово перебуває на території
(чергового та ремонтного) передбачається використання навушників, які знижують шум в
діапазоні 31,5 – 8000 Гц на 7 – 45 дБ.
На підприємстві повинен бути забезпечений контроль рівня шуму на робочих місцях
відповідно до ГОСТ 12.1.003-83 щонайменше раз на рік.
5.3.1.5

Вплив і оцінка впливу ультразвуку

Впливу ультразвуком від працюючого тепломеханічного обладнання при
експлуатації енергоблоків Хмельницької АЕС не зафіксовано.
Під час ремонту при ультразвуковому контролі якості зварних стикових з'єднань
можливе разовий короткочасний локальний ультразвуковий вплив..
5.3.1.6

Радіаційне забруднення

Розрахунок прогнозних оцінок забруднення території регіону радіонуклідами
в умовах нормальної експлуатації енергоблоків
Розрахунок прогнозних оцінок забруднення території, прилеглої до Хмельницької
АЕС, газо-аерозольними викидами було проведено для режиму нормальної експлуатації
чотирьох енергоблоків. Вважалося, що існує два джерела безперервних викидів: перший з
висотою викиду 100 м і сумарною потужністю, еквівалентною викидам від вентиляційних труб
реакторних відділень і спецкорпусів чотирьох блоків, другий – викид від ежекторів
турбоагрегатів (висота викиду 0 м). Для розрахунку використовувалися середньобагаторічні
метеорологічні параметри для району розміщення Хмельницької АЕС і розрахункові дані для
потужності середньорічних газо-аерозольних викидів радіонуклідів. Наданий перелік
радіонуклідів включає 152 радіонукліди з різними періодами напіврозпаду і потужностями
викиду і, відповідно, різним внеском в дозові навантаження. Розрахунок щільності
забруднення радіонуклідами ґрунтового покриву і концентрацій їх у повітрі проводився для
радіонуклідів, наведених у таблиці 5.11. [43. 44. 45]
Прогнозні карти щільності забруднення поверхні ґрунту 137Cs и 90Sr наведені на
рисунках 5.5 и 5.6. Максимальні величини щільності забруднення радіонуклідами отримані
571816.202.001-ЗОВД

180

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

№201811232231

для території на схід від станції. Це зумовлено переважанням західних вітрів. Додаткове
забруднення території 90Sr є дуже незначним, оскільки потужність викиду цього радіонукліду
становить всього 9 Бк/добу.
З довгоживучих радіонуклідів, які присутні в газоаерозольних викидах станції, тритій
викидається в найбільших кількостях. Тритій є одним з найбільш рухливих радіонуклідів, має
високу міграційну здатність в природних середовищах. На відміну від інших радіонуклідів не
утримується ніякими очисними бар'єрами.
Для коректних оцінок розсіювання цього радіонукліду та оцінки забруднення
прилеглої території необхідна інформація про його фізико-хімічні форми, у яких він присутній
у викидах (тритієва вода, органічні сполуки, газ). Крім того, відомо, що тритій дуже швидко
включається в процеси міграції ланками біогеоценозів і разом з водою випаровується з
поверхні ґрунту та рослин. Достовірні дані, що характеризують швидкість його виведення з
верхнього шару ґрунтового покриву, відсутні. Поведінка тритію в біосфері практично
повністю визначається поведінкою його стабільного ізотопного аналога – протію, стабільного
ізотопа одного з найпоширеніших у біосфері хімічних елементів – водню. У вигляді
тритованої води та інших сполук 3Н включається практично в усі реакції, властиві
біохімічному циклу водню, мігрує в ґрунтові і поверхневі води, випаровується і
конденсується, і т. д. Тритій є бета - випромінювачем з низькою енергією випромінювання.
Формування ним дозових навантажень на населення відбуватиметься за рахунок
надходження цього радіонукліду по дихальних шляхах, а також з їжею і водою. Для
консервативної оцінки ефективної дози від цього радіонукліду використовувався метод
питомої активності. Для цього в розрахунках передбачалося, що швидкість осадження цього
радіонукліда дорівнює нулю.
Таблиця 5.11 – Сумарний викид радіонуклідів в умовах нормальної експлуатації ХАЕС.
Вихідні дані, які використовувалися для прогнозу забруднення території
Радіонуклід

Період напіврозпаду

Потужність викиду, Бк/добу

Аргон-41

1,82 год

3,88 E+10

Цезій-137

30,20 рік

1,01 E+05

Криптон-85

10,76 роки

1,40 E+11

Ксенон-133

5,23 діб

1,84 E+13

Стронцій-90

29,2 роки

9,00 E+00
137

Прогнозна оцінка щільності забруднення
Cs території в умовах нормальної
експлуатації станції показала, наскільки незначним буде внесок цього джерела в типову
картину забруднення території цим радіонуклідом (рисунок 5.5). Середнє реальне значення
щільності забруднення 137Cs, території прилеглої до ХАЕС, становить 3,7 кБк/м2 (медіана 3,4,
n=180), що в десятки тисяч разів перевищує прогнозоване додаткове забруднення за
рахунок нормальної роботи ХАЕС. Відповідно і додатковий внесок 137Cs в дозові
навантаження єприблизно в стільки ж разів меншим, ніж від 137Cs, який міститься в ґрунті
зараз.
Прогнозна оцінка щільності додаткового забруднення90Sr території за рахунок
роботи енергоблоку також показала дуже маленькі його величини (максимальні значення
близько n10-5 Бк/м2) при наявному середньому значенні забруднення досліджуваної
території 1 кБк/м2.
Проведена оцінка показує, що основний внесок у дозу від газо-аерозольних викидів
під час експлуатації станції буде від інертних газів за рахунок опромінення від хмари На
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рисунках 5.7– 5.9 приведены концентрации в приземном слое воздуха 41Ar, 85Kr и 133Xe,
соответственно. Максимальные среднегодовые концентрации этих радионуклидов в воздухе
получены в восточном направлении на расстоянии около одного километра от станции. Они
составляют: для 133Xe – 2 Бк/м3; 85Kr – n10-3 Бк/м3; 41Ar – n10-2 Бк/м3. Не превышение
эффективной дозы в 40 мкЗв/год на население категории В достигается при концентрациях
этих радионуклидов в атмосфере менее: 133Xe - 3,9·102 Бк/м3, 85Kr - 8·102 Бк/м3,
41
Ar - 1,5·101 Бк/м3. Сравнение приведенных величин показывает что максимальные
расчетные концентрации РБГ при нормальной эксплуатации станции значительно ниже
допустимого уровня (под допустимым уровнем подразумеваются концентрации РБГ
обеспечивающие не превышение квоты предела дозы за счет выбросов АЭС).

Рисунок 5.5 - Прогнозна оцінка щільності забруднення ближньої зони ХАЕС 137Cs в
умовах нормальної експлуатації 4-х блоків

571816.202.001-ЗОВД

182

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

№201811232231

Рисунок 5.6 - Прогнозна оцінка щільності забруднення ближньої зони ХАЕС 90Sr в
умовах нормальної експлуатації 4-х блоків
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Рисунок 5.7 - Прогнозна оцінка об'ємної концентрації 51Ar в приземному шарі
атмосфери ближньої зони ХАЕС в умовах нормальної експлуатації 4-х блоків
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Рисунок 5.8 - Прогнозна оцінка об'ємної концентрації 85Kr в приземному шарі
атмосфери ближньої зони ХАЕС в умовах нормальної експлуатації 4-х блоків
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Рисунок 5.9 - Прогнозна оцінка об'ємної концентрації 133Xe в приземному шарі
атмосфери ближньої зони ХАЕС в умовах нормальної експлуатації 4-х блоків
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5.3.2
Розрахунок можливого забруднення території регіону
під час максимальної проектної і запроектної аварій
Розрахунок різних оцінок радіологічного стану регіону в разі максимальної проектної
(МПА) і запроектної аварій проводився для найгірших погодних умов: Категорія стійкості
атмосфери за Пасквіллом F, швидкість вітру 1 м / с, напрямок вітру на м. Нетішин. Швидкість
осадки радіоізотопів елементарного йоду 0,02 м/с, аерозолів 0,008 м/с, органічного йоду
0,0005 м/с.
Випадок штильової погоди при МПА не розглядався, оскільки в згаданих умовах
дифузійне перенесення домішки в повітрі буде превалювати над вітровим перенесенням.
При цьому навколо джерела викиду утворюється штильова хмара і в результаті осадки
радіонуклідів забрудненої виявляється обмежена територія. Максимально забрудненим
виявиться промисловий майданчик. Радіаційний вплив на населення буде мінімальним.
Оцінка радіологічного стану регіону в разі аварійних ситуацій виконана з
використанням даних за характеристиками інтегральних викидів. При МПА джерелом
радіоактивних викидів є витік через захисну оболонку з висотою викиду 0 м і його тривалістю
8 год.
Таблиця 5.12 – Очікувані викиди в атмосферу основних дозоутворюючих радіонуклідів
в умовах максимальної проектної аварії
Нуклід

Викид, Бк

Викид для різних сполук йоду, Бк
І2

131

Метиліодід

-

1,89·10

11

8,68·1011

132

-

1,55·1011

5,09·1011

133

-

1,53·1011

6,78·1011

134

-

4,29·1010

8,86·1010

135

I

-

6,1·1010

2,49·1011

Kr

3,11·1011

-

-

85

2,77·1011

-

-

87

2,77·1011

-

-

88

7,80·1011

-

-

I
I
I
I

85m

Kr
Kr
Kr

131m

Xe

1,98·1011

-

-

133m

Xe

4,04·1009

-

-

2,22·10

13

-

-

Xe

4,21·10

11

-

-

135

Xe

8,46·1011

-

-

138

Xe

7,17·1010

-

-

88

Rb

5,78·1010

-

-

89

5,90·1009

-

-

133

Xe

135m

Rb
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Викид для різних сполук йоду, Бк
І2

Метиліодід

89

2,81·1011

-

-

90

1,85·1010

-

-

95

Zr

4,26·1011

-

-

95

Nb

7,39·1011

-

-

99

Mo

4,94·1008

-

-

103

1,52·1011

-

-

106

1,63·1010

-

-

131

6,30·10

09

-

-

132

Te

6,16·1010

-

-

134

Cs

3,69·1010

-

-

13

7Cs

2,29·1010

-

-

138

1,62·1010

-

-

140

1,86·1011

-

-

140

La

2,53·1011

-

-

141

Ce

2,77·1011

-

-

144

2,44·1011

-

-

Sr
Sr

Ru
Ru
Te

Cs
Ba

Ce

Таблиця 5.13 – Очікувані викиди в атмосферу основних дозотворчих радіонуклідів у
випадку запроектної аварії
Нуклід

Викид, Бк

Викид для різних сполук йоду, Бк
І2

Метиліодід

131

-

1,805·1013

6,987·1013

132

-

2,219·1013

5,391·1013

133

-

4,393·1013

1,613·1014

134

-

3,840·1013

5,596·1013

135

I

-

1,027·1013

3,66·1013

Kr

1,92·1014

-

-

85

1,17·1013

-

-

87

2,94·1014

-

-

131m

1,02·1013

-

-

133m

Xe

1,84·1012

-

-

133

Xe

2,18·1015

-

-

14

-

-

I
I
I
I

85m

Kr
Kr
Xe

135m

Xe

2,90·10
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Викид для різних сполук йоду, Бк
І2

Метиліодід

135

4,67·1014

-

-

138

Xe

1,76·1014

-

-

88

Rb

2,28·1013

-

-

89

7,97·1012

-

-

89

Sr

6,34·1011

-

-

90

Rb

5,03·1012

-

-

90

4,09·1010

-

-

91

11

Xe

Rb

Sr

-

-

92

Sr

11

7,95·10

-

-

93

7,47·1011

-

-

2,60·1010

-

-

95m

Nb

8,88·1010

-

-

95

Nb

8,88·1010

-

-

97

Zr

2,40·1010

-

-

97

Nb

8,28·1010

-

-

99

Mo

1,01·1011

-

-

2,65·1012

-

-

103

8,13·1011

-

-

106

10

-

-

11

1,37·10

-

-

131

7,21·1011

-

-

132

1,13·1012

-

-

133

1,14·1012

-

-

9,27·1011

-

-

134

Te

1,83·1012

-

-

134

Cs

7,21·1011

-

-

137

4,48·1011

-

-

138

1,16·1013

-

-

140

Ba

8,74·1011

-

-

141

Ce

7,91·1011

-

-

144

11

-

-

Sr
Sr

95

Zr

101

Mo
Ru
Ru

131m

Te

Te
Te
Te

133m

Te

Cs
Cs

Ce

6,02·10

8,04·10

6,12·10
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Висновки
1) Проведений аналіз продемонстрував, що для зони спостереження Хмельницької
АЕС критичним джерелом надходження радіонуклідів у сільськогосподарську продукцію при
ймовірних аваріях будуть луки і пасовища, розташовані в заплаві річки Горинь. Отже,
критичним шляхом міграції радіонуклідів як на ранній фазі аварії, так і на наступних, буде
ланцюжок "пасовища-тварини- тваринницька продукція-людина".
2) Експериментальні дослідження та аналіз літературних джерел показали, що
техногенне радіоактивне забруднення об'єктів навколишнього середовища, включаючи
продукцію сільськогосподарського виробництва, в зоні спостереження Хмельницької АЕС
знаходиться на низькому рівні. Спостерігається стійка тенденція до зменшення вмісту 137Cs
(глобальні випадання, випадання в результаті аварії на ЧАЕС) внаслідок його радіоактивного
розпаду.
3) Проведені розрахунки (з урахуванням реальних ґрунтових умов зони
спостереження Хмельницької АЕС і розрахункових полів концентрацій радіонуклідів)
показали, що максимальне додаткове забруднення сільськогосподарської продукції
радіонуклідами в умовах нормальної експлуатації станції буде неістотним (менше 0,01 %) у
порівнянні з наявними рівнями вмісту природних та техногенних радіонуклідів в продуктах
харчування населення.
4) Проведені оцінки забруднення сільськогосподарської продукції при МПА і ЗПА
показали, що в результаті аерального забруднення на ранніх стадіях аварій можливе
перевищення допустимих рівнів вмісту радіонуклідів. На відстані до 30 км від джерела
викиду радіоактивного забруднення сільськогосподарської продукції може перевищувати
встановлені мінімальні рівні виправданості втручання і дій щодо обмеження споживання
сільськогосподарської продукції місцевого виробництва. Слід підкреслити, що зазначені
обмеження споживання продуктів харчування місцевого виробництва отримані виходячи з
мінімальних меж виправданості за НРБУ. Під час використанні безумовно виправданих рівнів
втручання (для прийняття рішень про вилучення, заміну і обмеження споживання
радіоактивно-забруднених продуктів харчування) за НРБУ, параметри обмежень (час
заборони, площі земельних угідь тощо) можуть бути істотно меншими.
5) В аварійних ситуаціях, в ролі основних дозоутворюючих радіонуклідів для
біоценозів можливо розглядати короткоживучі радіонукліди. З урахуванням вищевказаного
можна стверджувати, що сумарні річні дози опромінення агроекосистем як під час
нормальної роботи енергоблока, так і в умовах розглянутих аварій за межами не повинні
досягти рівнів доз, що стимулюють виникнення виявлених негативних ефектів.
6) Населення, яке проживає поблизу АЕС, може отримати дозу опромінення за
рахунок газо-аерозольних викидів АЕС, що не перевищує 4 % граничної дози, тобто < 40
мкЗв/рік, причому ця доза формується всіма шляхами впливу. Проведена для
консервативних умов оцінка показала, що на межі СЗЗ ефективна річна доза з урахуванням
всіх шляхів впливу для критичної групи населення склала 0,6 мкЗв. Максимальна
розрахункова ефективна індивідуальна доза - 2,8 мкЗв / рік, отримана на відстані 0,5 км в
східному напрямку від станції. На відстані 25 км сумарна ефективна доза зменшується до
сотих мкЗв.
7) Індивідуальні ефективні дози на населення в результаті МПА. Проведені
консервативні оцінки з урахуванням всіх шляхів впливу показали, що на кордоні СЗЗ середня
Індивідуальна прижиттєва доза може скласти 80 мкЗв. Основними дозоутворюючими
радіонуклідами є ізотопи цезію, 95Zr, 95Nb. З введенням заборони на споживання
сільськогосподарської продукції місцевого виробництва ця доза може бути зменшена до 40
мк Зв, при цьому заборона не є обов'язковою. Немає необхідності в реалізації укриття,
евакуації населення. Дози не досягають порогу виникнення детермінованих ефектів.
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Індивідуальні ризики виникнення стохастичних ефектів для населення знаходяться на
прийнятному рівні..
8) Індивідуальні ефективні дози на населення в результаті ЗПА. Проведені
консервативні оцінки з урахуванням всіх шляхів впливу показали, що на кордоні СЗЗ середня
індивідуальна прижиттєва доза може скласти 2,2 мЗв. Основними дозоутворюючими
радіонуклідами є ізотопи цезію і йоду. З введенням заборони на споживання
сільськогосподарської продукції місцевого виробництва ця доза може бути зменшена до 0,3
мЗв, при цьому заборона не є обов'язковою. За межами СЗЗ немає необхідності в реалізації
укриття, евакуації населення. Дози не досягають порогу виникнення детермінованих ефектів.
Індивідуальні ризики виникнення стохастичних ефектів для населення в разі невжиття
контрзаходів перевищують межу індивідуального ризику на відстанях до 4 км від джерела
викиду. У разі проведення контрзаходів (обмеження перебування населення на відкритому
повітрі) індивідуальні ризики виникнення стохастичних ефектів не перевищують межу
індивідуального ризику для населення.
9) Зважаючи на отримані значення доз в умовах розглянутих аварій, можна
зробити висновок, що наявні сьогодні СЗЗ і ЗС Хмельницької АЕС не потребують
розширення під час введення в експлуатацію енергоблоків № 3 і 4
5.3.2.1

Вплив і оцінка впливу електроагнітного випромінювання

На енергоблоках Хмельницької АЕС відсутні джерела електромагнітного
випромінювання, що перевищують граничні значення, встановлені нормативною
документацією.
5.3.3

Транскордонне перенесення

Оцінка транскордонного перенесення радіоактивного викиду у разі виникнення
радіаційної аварії на Хмельницькій АЕС здійснюється методом математичного моделювання
розсіювання газоаерозольних радіоактивних викидів при нормальній експлуатації станції і
аварійних ситуаціях, оцінки дозових навантажень на населення з використанням
просторового поля забруднення
5.3.3.1

Транскордонне перенесення при НУЕ Хмельницької АЕС

Для того, щоб коректно розрахувати транскордонне перенесення радіонуклідів
викиду Хмельницької АЕС необхідна середньорічна метеорологічна інформація на всій
території (профілі температури повітря, швидкість і напрямок вітру на різних висотах, зміна
цих характеристик в просторі). Така інформація відсутня. Навіть при наявності такої
інформації сам розрахунок є досить складним і трудомістким.
Для оцінки радіологічної значущості транскордонного перенесення при НУЕ станції
пропонується використовувати результати розрахунку розсіювання газоаерозольних викидів
для ЗС Хмельницької АЕС, отримані в рамках Гауссової моделі розсіювання. Ці розрахунки
виконані з урахуванням реальних метеорологічних даних в районі розміщення станції
(повторюваність категорій стійкості, середні швидкості вітру для цих категорій і витягнутість
рози вітрів) з реальним запас консервативності. По мірі віддалення від джерела викидів
забруднення території радіонуклідами швидко зменшується, що призводить до зменшення
дозових навантажень для населення (рисунок 5.10). Крім того, навіть у СЗЗ дозові
навантаження не перевищують ліміту дози для населення. Це означає, що навіть якщо
станція буде розташовуватися безпосередньо на кордоні, то і в цьому випадку квота ліміту
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дози для населення суміжних держав не буде перевищена (для більшості європейських країн
вона вища, ніж для України складає 200 мкЗврік-1).

Эффективная доза, мкЗв/год
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Рисунок 5.10 – Залежність дозових навантажень для референтної групи населення від
газоаерозольних викидів від джерела (НУЕ)
Радіоактивне забруднення за рахунок газоаерозольних викидів на великих відстанях
за межами ЗС Хмельницької АЕС не може перевищувати такого на кордоні ЗС з наступних
фізичних причин:
 газоаерозольный викид відбувається постійно і вплив короткочасних метеоумов,
які сприятливі для перенесення на великі відстані, на середньорічний перенесення незначно;
 у природі не існує зворотної дифузії (процес розведення домішки незворотній
поки існує градієнт концентрації);
 активність радіонуклідів зменшується з часом внаслідок радіоактивного розпаду.
Найближчі межі суміжних країн знаходяться на відстані близько 150 км від Хмельницької
АЕС та при швидкості вітру 3 мс-1 і лінійної траєкторії (що в природі ніколи не реалізується)
час підходу хмари до кордоні складе близько 14 годин. За цей час активність радіонуклідів з
періодом напіврозпаду 1,4 години зменшиться в 1000 разів;
 під час переміщення радіоактивної хмари відбувається його виснаження за
рахунок гравітаційного осадження радіонуклідів і вимивання їх опадами.
Беручи до уваги вищевикладене, можна стверджувати, що радіаційний вплив при
нормальній експлуатації Хмельницької АЕС на суміжні країни буде значно нижче
встановлених дозових квот, а відповідно і межі індивідуальної ефективної річної дози 1 мЗв.
.
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Транскордонне перенесення при аваріях

Обґрунтування вибору математичної моделі поширення радіонуклідів в
атмосфері
Математичні моделі поширення аварійних радіоактивних викидів в атмосфері
можуть бути класифіковані за двома головними ознаками:
а)
просторовий масштаб завдання, який визначається класом аварії;
б)
детальність опису фізичних процесів міграції нуклідів і пов'язана з нею ступінь
складності використовуваних математичних алгоритмів.
Для розрахунків поширення в атмосфері радіоактивних викидів використовується
широкий спектр підходів: від застосування найпростіших методів розрахунку траєкторій
перенесення радіоактивної хмари, що дозволяють оцінити напрямок поширення викиду і
зробити напівкількісну оцінку наслідків і аж до розрахунків за чисельними тривимірними
моделями турбулентної дифузії.
У ближній зоні джерела викиду (локальний масштаб) оцінки забруднення приземного
повітря і підстилаючої поверхні переважно проводяться з допомогою Гауссової струйної
моделі МАГАТЕ. При цьому необхідно відзначити, що в рекомендаціях МАГАТЕ вказується,
що модель може використовуватися до відстаней близько 10 км від джерела (в залежності
від складності рельєфу). Межі її застосовності обмежені по відстані, оскільки модель
передбачає стаціонарність і горизонтальну однорідність метеорологічних умов,
стаціонарність джерела викиду (безперервного або кінцевого часу дії), горизонтальну
однорідність підстилаючої поверхні. Розширення ж меж застосовності моделі в даному
регіоні (до відстаней від 20 до 30 км) вимагає проведення спеціальних додаткових
досліджень, що підтверджують таку можливість, і узгодження з регулюючими органами.
Таким чином, у разі великих радіаційних аварій, які потенційно здатні призвести до
радіоактивного забруднення території за межами зони спостереження АЕС, використання
моделі МАГАТЕ не є коректним.
Для опису далекого перенесення домішки (на відстані близько тисячі і більше
кілометрів) переважно використовуються спрощені моделі, з допомогою яких можна
отримати усереднені по простору характеристики забруднення атмосфери.
Проміжними згідно розглянутоно масштабу і найбільш складними для моделювання
є процеси дифузії домішки на відстанях порядку десятків і сотень кілометрів, тобто
масштабів по простору, де не проводяться аеросиноптичні вимірювання і в той же час
спостерігаються всі особливі метеорологічні явища.
Це пов'язано з тим, що мезомасштабна модель повинна враховувати добовий хід
мінливості турбулентності в прикордонному шарі атмосфери, орографічні та термічні
неоднорідності підстильної поверхні і т. п. Її особливістю є, з одного боку, необхідність
детального і коректного опису основних фізичних процесів, що визначають картину
поширення і осадження домішки на таких масштабах, а з іншого - необхідність досягнення
розумного компромісу з обчислювальними можливостями.
Враховуючи, що Хмельницька АЕС розташована на відстані близько 160 км від
кордону з Білоруссю і близько 190 км від кордону з Польщею, для вирішення завдання
транскордонного перенесення радіоактивного викиду із Хмельницької АЕС найбільш
оптимальним є вибір саме мезомасштабної моделі атмосферного перенесення. Тому
виконання відповідних оцінок проводилося з використанням мезомасштабної лагранжевоейлерової дифузійної моделі перенесення домішки в атмосфері LEDI. Модель розроблена
для розрахунків перенесення домішки на відстані до 1000 км від газоаерозольного
"точкового" джерела з ефективною висотою викиду від 0 до 1500 м. Модель
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використовувалася для реконструкції динаміки радіоактивного забруднення території України
в початковий період Чорнобильської аварії радіонуклідами 137Cs і 131I.
Модель враховує наступну вхідну інформацію:
 нестаціонарність (внаслідок добового ходу характеристик прикордонного шару
атмосфери або змін погоди);
 просторову неоднорідність метеорологічних характеристик атмосфери;
 різні типи джерела по тривалості викиду (залповий, кінцевого часу дії,
безперервний), за фазовим складом (газовий, аерозольний), по ізотопному складу;
 горизонтальну неоднорідність підстилаючої поверхні.
Джерело викиду в атмосферу моделюється у вигляді послідовності викидів ("клубів")
з урахуванням мінливості кількості речовини або активності в них. У моделі використовується
поєднання лагранжевого і ейлерового методів до опису поширення домішки в
прикордонному шарі атмосфери. Такий підхід дозволяє при відносно невеликих витратах
часу для розрахунків на ЕОМ фізично коректно врахувати основні чинники, що визначають
перенесення домішки. Тривимірне завдання розрахунку поширення домішки в
атмосферному прикордонному шарі розбивається на три стадії:
 обчислення горизонтальної траєкторії поширення домішки на основі
лагранжевого методу частинки;
 розрахунки вертикального профілю концентрації домішки у вузлах
горизонтальної траєкторії, що виконуються за допомогою одновимірного напівемпіричного
рівняння турбулентної дифузії;
 розподіл домішки в поперечному напрямку вважається нормальним з
дисперсією, параметризованной як функція, що представляє собою суму вкладів
горизонтальної турбулентної дифузії і розширення струменя домішки з урахуванням
взаємодії повороту вітру з турбулентністю в прикордонному шарі атмосфери.
Модель дозволяє розраховувати перенесення і осадження радіоактивної домішки як
для горизонтально однорідної підстилаючої поверхні, так і в умовах неоднорідності типу
підстилаючої поверхні, зокрема з урахуванням помірно пересіченого рельєфу місцевості і
неоднорідного рослинного покриву на ній.
Модель розраховує залежність миттєвої концентрації домішки в повітрі від часу,
інтегральну за часом концентрацію в повітрі і щільність осадження домішки на підстильну
поверхню за час проходження радіоактивної хмари або шлейфа над даною точкою.
Вибір типових метеорологічних сценаріїв поширення радіоактивного викиду в
атмосфері
Метеорологічні умови поширення викиду в атмосфері відіграють визначальну роль у
формуванні полів радіоактивного забруднення повітря і підстильної поверхні. Оскільки для
даної задачі період досягнення викиду з Хмельницької АЕС кордонів з Польщею та
Білоруссю становить близько півдоби, то для таких періодів часу важливу роль відіграє
тимчасова динаміка метеорологічних параметрів, обумовлена як добовим ходом
характеристик примежового шару атмосфери, так і змінами погоди синоптичного масштабу.
Тому найбільш розумним підходом до вибору метеорологічних сценаріїв розповсюдження
радіоактивного викиду в атмосфері є не конструювання штучних «надконсервативних»
сценаріїв (наприклад, завідомо нереалістичні припущення про сталість вітру протягом усього
періоду перенесення), а використання реальних даних вимірювань характеристик
атмосфери. Враховуючи, що для моделювання перенесення на мезомасштабні відстані
необхідно мати інформацію про характеристики в шарі атмосфери до висот від 2 до 3 км, то
для цього використовувалися дані радіозондування атмосфери, що проводяться
Гідрометеорологічною службою України. Були обрані три типових метеорологічних ситуації,
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при яких може мати місце інтенсивний транскордонний виніс активності в напрямку Польщі
та Білорусі.
Метеосценарій 1. Використані дані радіозондування атмосфери (вертикальні
профілі швидкості і напрямку вітру, а також температури повітря в шарі до 3 км), що
проводилися 10 - 12 лютого 1984 найближчій аерологічної станцією в р. Шепетівка
(розташованої на відстані 35 км на південний схід від ХАЕС). В цей період спостерігався
східний вітер зі швидкістю від 5 до 6 м·с-1 у поверхні землі і від 12 до 13 м·с-1 на висоті 1 км,
обумовлений периферією південного циклону. В даному сценарії атмосферні опади відсутні
на всій площі поширення викиду.
Метеосценарій 1А. Використані ті ж фактичні дані радіозондування, що і в сценарії
1. Однак у ньому передбачається наявність опадів (снігу) інтенсивністю 0,5 мм/год. Опади
даної інтенсивності насправді спостерігалися в зазначений період на деяких метеостанціях
розглянутого району. Для даного метеосценарію було зроблено припущення про те, що
область атмосферних опадів такої інтенсивності існує на території Білорусі безпосередньо за
кордоном України у період проходження радіоактивного викиду із Хмельницької АЕС, тобто в
той період, коли активність досягає території Білорусі. Такий метеосценарій був обраний,
враховуючи значний внесок вимивання радіоактивності з атмосфери атмосферними
опадами і, відповідно, їх роль у формуванні поля щільності радіоактивних випадінь. У даному
сценарії атмосферні опади відсутні на всій території України, що забезпечує найбільше
значення щільності випадінь на території Білорусі при заданому сценарії викиду.
Метеосценарій 2. Використовувалися дані радіозондування атмосфери від 26 - 27
листопада 1982. Погодні умови формувалися під впливом антициклону з центром на сході,
що зумовило південний вітер швидкістю від 3 до 5 м·с-1 поблизу поверхні землі і від 7 до 9
м·с-1 на висоті 1 км Атмосферні опади відсутні на всій площі поширення викиду.
Метеосценарій 2А. Використані ті ж дані радіозондування, що і в сценарії 2. При
цьому передбачалося, що в той період, коли радіоактивний викид досягає території Польщі,
на її території починається випадання снігу інтенсивністю 0,5 мм/год.
Метеосценарій 3. На відміну від попередніх сценаріїв, типових для холодного часу
року, метеорологічний сценарій 3 характеризує погодні умови з високою турбулентністю в
денному прикордонному шарі атмосфери (дані радіозондування атмосфери протягом 6 - 9
травня 1986). Східний слабкий вітер (від 2 до 5 м·с-1 в шарі до 1 км) на час розповсюдження
гіпотетичного викиду змінюється на південно-східний і потім на північно-східний. Атмосферні
опади відсутні на всій площі поширення викиду.
Метеосценарій 3А. Використані ті ж дані радіозондування, що і в сценарії 3. При
цьому передбачалося, що в той період, коли радіоактивний викид досягає території Польщі,
на її території починається випадання дощових опадів інтенсивністю до 5 мм/год. Тривалість
опадів передбачалася рівною чотирьом годинам.
Методологія оцінки дозових навантажень для населення
Оцінка індивідуальних дозових навантажень для населення є важливою частиною
системи радіаційного захисту. Інформація про дози слугує критерієм для прийняття рішень
щодо проведення тих чи інших захисних заходів. У звіті оцінено річні індивідуальні ефективні
дози, отримані за різними шляхами: інгаляція, опромінення від радіоактивної хмари,
опромінення від радіонуклідів осіли на ґрунт і опромінення від радіонуклідів надійшли з
продуктами харчування. Як референтна група населення обрані сільські жителі, які
споживають, в основному, продукти харчування власного виробництва (фермери). Оцінка
доз проведена для двох вікових груп – дорослі і діти 1-2 роки. Розрахунки проводилися з
використанням пакету прикладних програм RadEnvir3.1, який розроблено спільно МАГАТЕ та
НДІ радіаційного захисту АТН України. При проведенні розрахунків використовувалися
підходи, викладені в роботах [11. 12]. Надходження радіонуклідів в організм людини
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оцінювалося з використанням усередненого раціону жителів Польщі [50] та Білорусі [51].
Раціон дітей був отриманий з використанням рекомендацій, які викладені в посібнику [47].
Використовувалися тільки ті продукти, які дають максимальний внесок в дозу. Раціон
наведено нижче в таблиці 5.14.
Таблиця 5.14– Раціон для оцінки дозових навантажень на референтну групу
населення
Продукт

Польща (2007)

Білорусь (2005)

Дорослі, кг·рік-1

Діти (1-2 роки),
кг·рік-1

Дорослі, кг·рік-1

Діти (1-2 роки),
кг·рік-1

Молоко

73

95

192

250

Картопля

121

36

182

55

Яловичина

4

0,8

21

4,2

Свинина

43,6

4,4

26

2,6

Птах

24

2,4

13

1,3

У звіті оцінки перенесення радіоактивності проводилися для реальних метеоумов.
Метеоумови за сценаріями один і два реалізувалися в зимовий час. Оскільки в цей час
сільськогосподарська продукція на угіддях не проводиться, то радіонукліди зможуть
потрапити в раціон населення тільки в наступний вегетаційний період, причому радіонукліди
будуть надходити в рослини з кореневого шляху. Кореневе надходження радіонуклідів саме
по собі є певним додатковим бар'єром на шляху радіонуклідів в раціон населення. Таким
чином, з точки зору радіологічної безпеки, ці сценарії є сприятливими. Третій сценарій
реалізується у весняний час, і радіонукліди будуть надходити на сільськогосподарську
продукцію в основному за рахунок зовнішнього аерального забруднення рослин під час
випадінь. Ці особливості враховані при розрахунку дозових навантажень на обрану
референтну групу населення.
При розрахунку доз за рахунок радіонуклідів, що надійшли в організм з продуктами
харчування, консервативно передбачалося, що забруднення відбувається в момент початку
збирання врожаю і продукти споживаються відразу ж.
При розрахунку доз за рахунок інгаляції, опромінення від радіоактивної хмари і
поверхні ґрунту консервативно не враховувався час перебування членів референтної групи в
приміщенні, а вважалося, що вони цілодобово перебувають на відкритому просторі.
Критерії оцінки радіоактивного забруднення
Основним критерієм обмеження опромінення населення в Європі за рахунок
техногенних джерел є межа індивідуальної ефективної дози (всі шляхи опромінення),
встановлений [48] на рівні 1 мЗв*рік-1. Він збігається з межею дози для населення в Україні.
Існують також допустимі річні рівні надходження радіонуклідів в організм індивідуума по
різних шляхах (повітря, вода, продукти харчування). Вони є похідними від межі дози.
В даному звіті оцінено річні індивідуальні ефективні дози, і вони будуть основним
критерієм безпеки населення при аваріях.
Результати моделювання перенесення аварійних викидів на Хмельницькій
АЕС
З використанням моделі атмосферного перенесення LEDI були проведені
розрахунки можливого транскордонного перенесення аварійного радіоактивного викиду в
разі гіпотетичної аварії на Хмельницькій АЕС для типових метеорологічних умов. Час викиду
консервативно для всіх аварій приймалося рівним 1 годині. При більшій тривалості викиду
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розсіювання домішки і час досягнення точки детектування будуть великими, а відповідно
радіоактивне забруднення території та дозові навантаження будуть меншими.
Для подальших розрахунків були обрані наступні сценарії характерних аварій на
одному з блоків Хмельницької АЕС:
 максимальна проектна аварія (МПА) з двостороннім розривом головного
циркуляційного трубопроводу (ГЦТ);
 запроектна аварія, викликана гільйотинних розривом головного циркуляційного
контуру (ГЦК) з відмовою активних систем аварійного охолодження зони (САОЗ) і
працездатною спринклерною системою.
Максимальна проектна аварія
При МПА джерелом радіоактивних викидів є витік через захисну оболонку.
Ефективна висота викиду приймалася рівною 0 м.
Тривалість викиду консервативно передбачалася рівною 1 годину.
Значення активності викинутих радіонуклідів, які використовувалися в розрахунках,
наведені в таблиці 5.15 Радіонукліди, з короткими періодами напіврозпаду в розрахунках не
враховувалися. Їх внесок у сумарні дози нехтує малий, оскільки перенесення на великі
відстані досить тривалий для їх розпаду.
Таблиця 5.15 – Повний викид радіонуклідів при аварії з двостороннім розривом ГЦТ,
Бк
Нуклід

Викид, Бк

Викид для різних з'єднань йоду, Бк
І2

Метилиодид

131

-

1,89·1011

8,68·1011

132

-

1,55·1011

5,09·1011

133

-

1,53·1011

6,78·1011

135

I

-

6,1·1010

2,49·1011

Kr

3,11·1011

-

-

85

2,77·1011

-

-

88

7,80·1011

-

-

133

2,22·1013

-

-

135

Xe

8,46·1011

-

-

90

Sr

1,85·1010

-

-

95

Zr

4,26·1011

-

-

95

Nb

7,39·1011

-

-

103

1,52·1011

-

-

106

1,63·10

10

-

-

134

3,69·10

10

-

-

137

2,29·1010

-

-

140

1,86·1011

-

-

I
I
I

85m

Kr
Kr
Xe

Ru
Ru
Cs
Cs
Ba
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Викид для різних з'єднань йоду, Бк
І2

Метилиодид

140

La

2,53·1011

-

-

144

Ce

2,44·1011

-

-

На рисунку 5.11 наведено ізолінії поля щільності випадінь 131I при максимальній
проектній аварії на ХАЕС для метеосценария 1. Максимальні рівні щільності випадінь для
цього радіонукліду на території Білорусі складуть близько 13 Бк*м-2. Зірочкою на малюнку
відзначена точка, для якої у звіті наведено значення тимчасового інтеграла об'ємної
активності радіонуклідів, щільності радіоактивних випадінь та оцінено індивідуальні
ефективні дози. Сумарні індивідуальні дози опромінення референтних груп населення в цій
точці (таблиця А. 1) при консервативному підході складуть для дорослих 0,13 мкЗв*рік-1 і для
дітей 0,12 мкЗв*рік-1.
.

Рисунок 5.11 - Ізолінії поля щільності випадінь 131I (Бк-м-2) при максимальній проектній
аварії на ХАЕС (метеосценарій 1)
Для обраного метеорологічного сценарію 1 час досягнення викиду з ХАЕС кордону
між Україною та Білоруссю дорівнює приблизно 9,5 год. Згідно з розрахунками, на Білорусь
виноситься близько 45 % початкового викиду (враховуючи його осадження на території
України і радіоактивний розпад). Для довгоживучих нуклідів в аерозольній формі (тут і далі:
всі розглянуті радіонукліди, крім ізотопів йоду і інертних газів) відносний транскордонний
винос становить більше 80 %.
При випаданні опадів на території Білорусі (рисунок) щільність випадінь
радіонуклідів істотно збільшиться і це призведе до збільшення дозових навантажень на
населення. Розрахункові значення щільності радіоактивних випадінь збільшуються для
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ізотопів йоду більш ніж у 4 рази і на порядок для радіонуклідів в аерозольній формі. Оцінені
ефективні дози (таблиця А. 2) складуть для дорослих і дітей 0,65 мкЗв*рік-1.
На малюнку 5.13 наведено ізолінії поля щільності випадінь 131I при максимальній
проектній аварії на ХАЕС для метеосценарію 2. Максимальні рівні щільності випадінь для
цього радіонукліду на території Польщі складуть близько 3 Бк.м2. В точці детектування
розрахункові значення індивідуальних ефективних доз (таблиця А. 3) складуть близько 0,04
мкЗв*рік-1 для обох вікових груп..

Рисунок 5.12 - Ізолінії поля щільності випадінь 131I (Бк-м-2) при максимальній проектній
аварії на ХАЕС (метеосценарій 1А)
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Рисунок 5.13 - Ізолінії поля щільності випадінь 131I (Бк м-2) при максимальній
проектній аварії на ХАЕС (2 метеосценарій)

Рисунок 5.14 - Ізолінії поля щільності випадінь 131I (Бк-м-2) при максимальній
проектній аварії на ХАЕС (метеосценарій 2А)
Для метеорологічного сценарію 2 час досягнення викиду з ХАЕС кордону між
Україною і Польщею дорівнює приблизно 7,5 год. Згідно з розрахунками, на Польщу
571816.202.001-ЗОВД
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виноситься близько 50 % початкового викиду 131I, близько 5 % 132I і більш 80 %
довгоживучих нуклідів в аерозольній формі.
При випаданні снігу на території Польщі в період проходження радіоактивності
(рисунок 5.14) щільність випадання радіонуклідів збільшиться, а відповідно і збільшаться
дозові навантаження на населення (таблиця А. 4). Індивідуальні ефективні дози для
дорослих і дітей складуть 0,3 мкЗв рік-1. Розрахункові значення щільності випадінь
збільшуються для йоду більш ніж у 5 разів і майже в 15 разів для радіонуклідів в аерозольній
формі.
На малюнку 5.15 наведено ізолінії поля щільності випадінь 131I при максимальній
проектній аварії на ХАЕС для метеосценария 3. Максимальні рівні щільності випадінь для
цього радіонукліду на території Польщі складуть близько 2 Бк м-2. В точці детектування
розрахункові значення індивідуальних ефективних доз складуть для дорослих 0,18 мкЗв рік1, а для дітей 0,43 мкЗв рік-1 (таблиця А.5). Відмінність в дозових навантаженнях від
попередніх сценаріїв полягає в часі випадінь і відповідно в іншому підході до розрахунку доз
по харчових шляхах надходження радіонуклідів.
Для метеорологічного сценарію 3 час досягнення викиду з ХАЕС кордону між
Україною і Польщею дорівнює приблизно 17,5 год. Згідно з розрахунками, на Польщу
виноситься близько 30 % початкового викиду 131I (що в основному визначається великою
швидкістю сухого осадження йоду в елементарній формі), менше 2 % 132I і більше 90 %
довгоживучих нуклідів в аерозольній формі

Рисунок 5.15 - Ізолінії поля щільності випадінь 131I (Бкм-2) при максимальній проектній
аварії на ХАЕС (метеосценарій 3)
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Рисунок 5.16 - Ізолінії поля щільності випадінь 131I (Бкм-2) при максимальній проектній
аварії на ХАЕС (метеосценарій 3А)
В таблиці А.6 наведено розрахункові значення щільності радіоактивних випадінь,
часовий інтеграл об'ємної активності в приземному повітрі і дозові навантаження для
референтну групи населення на кордоні України і Польщі (в центрі шлейфу) для
метеосценарія 3А. При випаданні дощу на території Польщі в період проходження
радіоактивності розрахункові значення випадінь збільшуються для ізотопів йоду більш ніж у
30 разів і майже в 140 разів для радіонуклідів в аерозольній формі (рисунок 5.16). -В точці
детектування розрахункові значення індивідуальних ефективних доз для дорослих складуть
16,9 мкЗв*рік-1, а для дітей 29,1 мкЗв*рік-1 (таблиця А. 6)
Запроектна аварія
Розглядається запроектна аварія, викликана гільйотинних розривом ГЦК Ду 2×850
мм з відмовою активних САОЗ і працездатною спринклерною системою.
Враховуючи, що час перенесення до меж з суміжними країнами становить при
вибраних метеосценаріях від 7,5 до 17,5 годин, радіонукліди з малим періодом напіврозпаду
при розрахунках не розглядалися. Для оцінки радіологічних наслідків аварій в
транскордонному контексті враховувалися радіонукліди, наведені в таблиці 5.3. Для даної
аварії потужності викиду радіонуклідів відрізняється від розглянутих вище. Розрахунок
розсіювання відбувався при тих же умовах і оцінки зроблені для тих же точок, що і для МПА.
Результати розрахунків наведені в додатку А (таблиці А.7-12).
При ЗПА для метеосценарія 1 максимальні рівні щільності випадінь 131I на території
Білорусі складуть близько 120 Бк*м2. Сумарні індивідуальні дози опромінення референтних
груп населення в цій точці (таблиця А.7) складуть для дорослих 2,6 мкЗв*рік-1 і для дітей 3,9
мкЗв*рік-1.
При випаданні опадів на території Білорусі щільність випадінь радіонуклідів істотно
збільшиться і це призведе до збільшення дозових навантажень на населення. Розрахункові
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значення щільності радіоактивних випадінь збільшуються для ізотопів йоду більш ніж у 30
разів і на порядок величин для радіонуклідів в аерозольній формі. Оцінені ефективні дози
(таблиця А. 8) складуть для дорослих 7,5 мкЗв*рік-1, а для дітей 8,7 мкЗв*рік-1.
Для метеосценарія 2 максимальні рівні щільності випадінь йоду-131 на території
Польщі складуть близько 300 Бк*м-2. В точці детектування розрахункові значення
індивідуальних ефективних доз складуть для дорослих 0,8 мкЗв*рік-1, а для дітей 1,2
мкЗв*рік-1(таблиця А. 9).
При випаданні снігу на території Польщі в період проходження радіоактивності
щільність випадання радіонуклідів збільшиться, а відповідно і збільшаться дозові
навантаження на населення (таблиця А. 10). Індивідуальні ефективні дози для обох вікових
груп складуть близько 3 мкЗв*рік-1. Розрахункові значення випадінь збільшуються для йоду
більш ніж в 5 рази і майже в 15 разів для радіонуклідів в аерозольній формі.
Максимальні рівні щільності випадінь 131I для метеосценарія 3 на території Польщі
складуть близько 160 Бк*м2. В точці детектування розрахункові значення індивідуальних
ефективних доз складуть для дорослих 5,8 мкЗв*рік-1, а для дітей 25,6 мкЗв*рік-1 (таблиця А.
11).
В таблиці А.12 наведено розрахункові значення щільності радіоактивних випадінь,
часовий інтеграл об'ємної активності в приземному повітрі і дозові навантаження для
референтної групи населення на кордоні України і Польщі (в центрі шлейфу) для
метеосценарія 3А. При випаданні дощу на території Польщі в період проходження
радіоактивності розрахункові значення випадінь збільшуються для ізотопів йоду майже в 30
разів і майже в 130 разів для радіонуклідів в аерозольній формі. В точці детектування
розрахункові значення індивідуальних ефективних доз складуть 177 зв рік-1, а для дітей 683
мкЗв рік-1 (таблиця А. 12).
Таблица 5.3 - Повний викид радіонуклідів при запроектній аварії, які враховувалися
при розгляді транскордонного перенесення
Нуклід

Викид, Бк

Викид для різних з'єднань йоду, Бк
І2

Метилиодид

131

-

1,805·1013

6,987·1013

132

-

2,219·1013

5,391·1013

133

-

4,393·1013

1,613·1014

135

I

-

1,027·1013

3,66·1013

Kr

1,92·1014

-

-

1,17·1013

-

-

133

2,18·1015

-

-

135

4,67·1014

-

-

90

10

-

-

95

Zr

2,60·1010

-

-

95

Nb

8,88·1010

-

-

103

8,13·1011

-

-

106

8,04·1010

-

-

I
I
I

85m
85

Kr
Xe
Xe

Sr

Ru
Ru

4,09·10
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Викид для різних з'єднань йоду, Бк
І2

Метилиодид

134

7,21·1011

-

-

137

4,48·1011

-

-

140

Ba

8,74·1011

-

-

144

Ce

6,12·1011

-

-

Cs
Cs

Оцінка наслідків аварій на території суміжних держав
Проведені розрахунки показали, що ні при одній розглянутої аварії межу
індивідуальної ефективної дози на членів референтної групи в суміжних державах
перевищено не буде (рисунок). Критичною є вікова група дітей (1-2 роки). Критичним
метеосценарієм є сценарій 3А, при якому випадання відбуваються під час вегетації рослин.
Для цього метеосценарію основним шляхом формування дози (для всіх розглянутих аварій)
є харчовий ланцюжок (рисунок). По ній формується близько 99 % дози. Основним
дозоутворюючим радіонуклідом для всіх сценаріїв є 131I.

Дети
1000

Нт, мкЗв/год

100

Ингаляция
Облако
Почва
Питание

10

1

0.1

0.01
Ингаляция

Облако

Почва

Питание

Путь воздействия
Рисунок 5.17- Струк тура формування річної індивідуальної ефек тивної дози
на дитячу вікову груп у для метеосценария 3а (зпа)
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МПА
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1.0E+03

Нт, мкЗв

1.0E+02
1.0E+01
1.0E+00
1.0E-01
1.0E-02
1.0E-03
1

1A

2

2A

3

3А

Метеосценарий
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Дети

Предел дозы
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1.0E+04
1.0E+03
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1.0E+02
1.0E+01
1.0E+00
1.0E-01
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1.0E-03
1

1A

2

2A

3

3А

Метеосценарий

Взрослые

Дети

Предел дозы

Рисунок 5.18 – Ефективні річні індивідуальні дози Нт (мкЗв/рік) для референтних груп
населення при різних аваріях і метеосценаріях. Дози отримані для точок на осі
шлейфу поблизу кордонів суміжних держав
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перенесення

Таблиця А 1 – Розрахункові значення щільності випадінь і тимчасового інтеграла
об'ємної активності в приземному повітрі і річні ефективні дози для критичних груп
населення на кордоні України і Білорусі (в центрі шлейфу) для метеосценарію 1.
Максимальна проектна аварія
Радіонуклід

As, Бк·м-2

Av, Бк·с·м-3

На, мкЗв·рік-1

Нi, мкЗв·рік-1

131

1,30E+01

8,03E+03

2,08E-02

3,07E-02

132

1,12E+00

5,18E+02

1,01E-04

1,10E-04

133

8,38E+00

5,00E+03

2,69E-03

4,69E-03

135

I

1,95E+00

1,08E+03

2,74E-04

3,62E-04

Kr

0,00E+00

9,44E+02

7,06E-06

7,06E-06

85

Kr

0,00E+00

2,03E+01

8,38E-07

8,38E-07

88

Kr

0,00E+00

1,01E+03

1,03E-04

1,03E-04

133

Xe

0,00E+00

2,76E+05

4,31E-04

4,31E-04

135

Xe

0,00E+00

5,42E+03

6,45E-05

6,45E-05

103

Ru

1,32E+00

1,32E+03

3,88E-03

3,62E-03

106

1,43E-01

1,43E+02

1,60E-03

2,02E-03

134

3,24E-01

3,24E+02

1,43E-02

1,36E-02

137

Cs

2,01E-01

2,01E+02

4,15E-03

3,88E-03

144

Ce

2,14E+00

2,14E+03

2,14E-02

2,65E-03

90

Sr

1,62E-01

1,62E+02

3,15E-03

5,32E-03

95

Zr

3,72E+00

3,72E+03

2,70E-02

2,43E-02

95

Nb

6,43E+00

6,43E+03

2,43E-02

2,29E-02

1,60E+00

1,60E+03

3,27E-03

2,38E-03

1,88E+00

1,88E+03

1,62E-03

1,60E-03

1,29E-01

1,19E-01

I
I
I

85m

Ru
Cs

140

Ba

140

La

Сума
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Таблиця А 2 – Розрахункові значення щільності випадінь і тимчасового інтеграла
об'ємної активності в приземному повітрі і річні ефективні дози для критичних груп
населення на кордоні України і Білорусі (в центрі шлейфу) для метеосценарію 1А.
Максимальна проектна аварія
Радіонуклід

As, Бк·м-2

Av, Бк·с·м-3

На, мкЗв·рік-1

Нi, мкЗв·рік-1

131

4,46E+01

8,03E+03

3,27E-02

4,25E-02

132

3,82E+00

5,18E+02

1,72E-04

1,81E-04

133

2,87E+01

5,00E+03

4,01E-03

6,00E-03

135

I

6,67E+00

1,08E+03

5,12E-04

6,00E-04

Kr

0,00E+00

9,44E+02

4,17E-06

4,17E-06

85

Kr

0,00E+00

2,03E+01

5,03E-07

5,03E-07

88

Kr

0,00E+00

1,01E+03

6,25E-05

6,25E-05

133

Xe

0,00E+00

2,76E+05

2,57E-04

2,57E-04

135

Xe

0,00E+00

5,42E+03

3,81E-05

3,81E-05

103

Ru

1,17E+01

1,32E+03

2,70E-02

2,69E-02

106

1,26E+00

1,43E+02

5,33E-03

5,80E-03

134

2,85E+00

3,24E+02

1,21E-01

1,19E-01

137

Cs

1,77E+00

2,01E+02

3,45E-02

3,37E-02

144

Ce

1,88E+01

2,14E+03

2,02E-02

9,30E-03

90

Sr

1,43E+00

1,62E+02

1,49E-02

2,31E-02

95

Zr

3,28E+01

3,72E+03

1,89E-01

1,87E-01

95

Nb

5,67E+01

6,43E+03

1,87E-01

1,86E-01

1,41E+01

1,60E+03

5,66E-03

5,14E-03

1,66E+01

1,88E+03

7,95E-03

7,94E-03

6,50E-01

6,54E-01

I
I
I

85m

Ru
Cs

140

Ba

140

La

Сума
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Таблиця А 3 – Розрахункові значення щільності випадінь і тимчасового інтеграла
об'ємної активності в приземному повітрі і річні ефективні дози для критичних груп
населення на кордоні України і Польщі (в центрі шлейфу) для метеосценарію 2.
Максимальна проектна аварія
Радіонуклід

As, Бк·м-2

Av, Бк·с·м-3

На, мкЗв·рік-1

Нi, мкЗв·рік-1

131

2,98E+00

2,22E+03

5,54E-03

8,27E-03

132

2,57E-01

1,43E+02

2,64E-05

2,89E-05

133

1,93E+00

1,39E+03

7,21E-04

1,28E-03

135

I

4,46E-01

3,00E+02

7,11E-05

9,56E-05

Kr

0,00E+00

3,28E+02

2,45E-06

2,45E-06

85

Kr

0,00E+00

1,56E+01

6,44E-07

6,44E-07

88

Kr

0,00E+00

4,28E+02

4,37E-05

4,37E-05

133

Xe

0,00E+00

7,18E+04

1,12E-04

1,12E-04

135

Xe

0,00E+00

1,61E+03

1,91E-05

1,91E-05

103

Ru

3,73E-01

3,73E+02

1,09E-03

1,02E-03

106

4,03E-02

4,03E+01

4,50E-04

5,67E-04

134

9,09E-02

9,09E+01

3,96E-03

3,79E-03

137

Cs

5,64E-02

5,64E+01

1,14E-03

1,07E-03

144

Ce

6,03E-01

6,03E+02

6,04E-03

7,46E-04

90

Sr

4,58E-02

4,58E+01

7,55E-04

1,24E-03

95

Zr

1,05E+00

1,05E+03

7,63E-03

6,87E-03

95

Nb

1,82E+00

1,82E+03

6,87E-03

6,47E-03

4,52E-01

4,52E+02

9,28E-04

6,75E-04

5,50E-01

5,50E+02

4,74E-04

4,66E-04

3,59E-02

3,28E-02

I
I
I

85m

Ru
Cs

140

Ba

140

La

Сума
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Таблиця А 4 – Розрахункові значення щільності випадінь і тимчасового інтеграла
об'ємної активності в приземному повітрі і річні ефективні дози для критичних груп
населення на кордоні України і Польщі (в центрі шлейфу) для метеосценарію 2А.
Максимальна проектна аварія
Радіонуклід

As, Бк·м-2

Av, Бк·с·м-3

На, мкЗв·рік-1

Нi, мкЗв·рік-1

131

1,68E+01

2,22E+03

1,07E-02

1,35E-02

132

1,43E+00

1,43E+02

5,74E-05

5,99E-05

133

1,08E+01

1,39E+03

1,30E-03

1,85E-03

135

I

2,50E+00

3,00E+02

1,75E-04

1,99E-04

Kr

0,00E+00

3,28E+02

2,45E-06

2,45E-06

85

Kr

0,00E+00

1,56E+01

6,44E-07

6,44E-07

88

Kr

0,00E+00

4,28E+02

4,37E-05

4,37E-05

133

Xe

0,00E+00

7,18E+04

1,12E-04

1,12E-04

135

Xe

0,00E+00

1,61E+03

1,91E-05

1,91E-05

103

Ru

5,24E+00

3,73E+02

1,21E-02

1,21E-02

106

5,65E-01

4,03E+01

2,39E-03

2,59E-03

134

1,28E+00

9,09E+01

5,34E-02

5,27E-02

137

Cs

7,92E-01

5,64E+01

1,51E-02

1,48E-02

144

Ce

8,46E+00

6,03E+02

9,41E-03

4,18E-03

90

Sr

6,42E-01

4,58E+01

4,87E-03

6,79E-03

95

Zr

1,47E+01

1,05E+03

8,51E-02

8,43E-02

95

Nb

2,55E+01

1,82E+03

8,41E-02

8,37E-02

6,35E+00

4,52E+02

2,60E-03

2,35E-03

7,72E+00

5,50E+02

3,71E-03

3,70E-03

2,85E-01

2,83E-01

I
I
I

85m

Ru
Cs

140

Ba

140

La

Сума
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Таблиця А 5 – Розрахункові значення щільності випадінь і тимчасового інтеграла
об'ємної активності в приземному повітрі і річні ефективні дози для критичних груп
населення на кордоні України і Польщі (в центрі шлейфу) для метеосценарію 3.
Максимальна проектна аварія
Радіонуклід

As, Бк·м-2

Av, Бк·с·м-3

На, мкЗв·рік-1

Нi, мкЗв·рік-1

131

1,74E+00

1,74E+03

4,47E-02

2,50E-01

132

7,57E-03

5,65E+00

1,00E-06

1,25E-06

133

8,34E-01

8,06E+02

8,09E-04

3,89E-03

135

I

9,44E-02

8,50E+01

1,86E-05

2,55E-05

Kr

0,00E+00

4,74E+01

3,55E-07

3,55E-07

85

Kr

0,00E+00

4,55E-02

1,88E-09

1,88E-09

88

Kr

0,00E+00

2,59E+01

2,64E-06

2,64E-06

133

Xe

0,00E+00

4,61E+04

7,19E-05

7,19E-05

135

Xe

0,00E+00

5,07E+02

6,03E-06

6,03E-06

103

Ru

3,04E-01

3,04E+02

1,26E-03

1,96E-03

106

3,33E-02

3,33E+01

2,13E-03

6,45E-03

134

7,51E-02

7,51E+01

4,60E-02

2,86E-02

137

Cs

4,65E-02

4,65E+01

2,23E-02

1,48E-02

144

Ce

4,96E-01

4,96E+02

2,23E-02

6,51E-02

90

Sr

3,78E-02

3,78E+01

1,77E-02

3,20E-02

95

Zr

8,63E-01

8,63E+02

8,94E-03

1,33E-02

95

Nb

1,49E+00

1,49E+03

6,82E-03

8,57E-03

3,65E-01

3,65E+02

1,55E-03

3,57E-03

3,82E-01

3,82E+02

3,83E-04

4,96E-04

1,75E-01

4,29E-01

I
I
I

85m

Ru
Cs

140

Ba

140

La

Сума
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Таблиця А 6 – Розрахункові значення щільності випадінь і тимчасового інтеграла
об'ємної активності в приземному повітрі і річні ефективні дози для критичних груп
населення на кордоні України і Польщі (в центрі шлейфу) для метеосценарію 3А.
Максимальна проектна аварія
Радіонуклід

As, Бк·м-2

Av, Бк·с·м-3

На, мкЗв·рік-1

Нi, мкЗв·рік-1

131

4,76E+01

1,74E+03

1,13E+00

6,69E+00

132

1,96E-01

5,65E+00

6,67E-06

1,06E-05

133

2,26E+01

8,06E+02

1,29E-02

8,80E-02

135

I

2,53E+00

8,50E+01

1,41E-04

1,48E-04

Kr

0,00E+00

4,74E+01

3,55E-07

3,55E-07

85

Kr

0,00E+00

4,55E-02

1,88E-09

1,88E-09

88

Kr

0,00E+00

2,59E+01

2,64E-06

2,64E-06

133

Xe

0,00E+00

4,61E+04

7,19E-05

7,19E-05

135

Xe

0,00E+00

5,07E+02

6,03E-06

6,03E-06

103

Ru

3,96E+01

3,04E+02

1,38E-01

2,37E-01

106

4,33E+00

3,33E+01

2,45E-01

7,96E-01

134

9,78E+00

7,51E+01

5,97E+00

3,73E+00

137

Cs

6,06E+00

4,65E+01

2,90E+00

1,93E+00

144

Ce

6,46E+01

4,96E+02

2,29E+00

8,42E+00

90

Sr

4,92E+00

3,78E+01

2,26E+00

4,08E+00

95

Zr

1,12E+02

8,63E+02

9,85E-01

1,64E+00

95

Nb

1,94E+02

1,49E+03

7,89E-01

1,06E+00

4,75E+01

3,65E+02

1,19E-01

4,08E-01

4,97E+01

3,82E+02

2,96E-02

4,50E-02

1,69E+01

2,91E+01

I
I
I

85m

Ru
Cs

140

Ba

140

La

Сума
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Таблиця А 7 – Розрахункові значення щільності випадінь і тимчасового інтеграла
об'ємної активності в приземному повітрі і річні ефективні дози для критичних груп
населення на кордоні України і Білорусі (в центрі шлейфу) для метеосценарію 1.
Запроектна аварія
Радіонуклід

As, Бк·м-2

Av, Бк·с·м-3

На, мкЗв·рік -1

Нi, мкЗв·рік -1

131

1,23E+02

6,55E+05

1,35E+00

2,15E+00

132

1,59E+02

5,69E+04

1,20E-02

1,30E-02

133

2,38E+03

1,21E+06

6,75E-01

1,16E+00

135

I

3,27E+02

1,62E+05

4,27E-02

5,59E-02

Kr

0,00E+00

5,81E+05

4,34E-03

4,34E-03

85

Kr

0,00E+00

1,54E+05

2,94E-05

2,94E-05

88

Kr

0,00E+00

2,15E+04

2,19E-03

2,19E-03

133

Xe

0,00E+00

2,71E+07

4,23E-02

4,23E-02

135

Xe

0,00E+00

2,98E+06

3,55E-02

3,55E-02

103

Ru

7,09E+00

7,09E+03

2,08E-02

1,94E-02

106

7,04E-01

7,04E+02

7,89E-03

9,96E-03

134

6,32E+00

6,32E+03

2,79E-01

2,66E-01

137

Cs

3,92E+00

3,92E+03

8,10E-02

7,58E-02

144

Ce

5,36E+00

5,36E+03

5,37E-02

6,65E-03

90

Sr

3,59E-01

3,59E+02

7,02E-03

1,18E-02

95

Zr

2,27E-01

2,27E+02

1,65E-03

1,48E-03

95

Nb

7,72E-01

7,72E+02

2,92E-03

2,75E-03

7,49E+00

7,49E+03

1,54E-02

1,12E-02

2,63E+00

3,87E+00

I
I
I

85m

Ru
Cs

140

Ba

Сума
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Таблиця А 8 – Розрахункові значення щільності випадінь і тимчасового інтеграла
об'ємної активності в приземному повітрі і річні ефективні дози для критичних груп
населення на кордоні України і Білорусі (в центрі шлейфу) для метеосценарію 1А.
Запроектна аварія
Радіонуклід

As, Бк·м-2

Av, Бк·с·м-3

На, мкЗв·рік -1

Нi, мкЗв·рік -1

131

4,20E+03

6,55E+05

2,88E+00

3,68E+00

132

5,37E+02

5,69E+04

2,20E-02

2,30E-02

133

8,13E+03

1,21E+06

1,05E+00

1,53E+00

135

I

1,11E+03

1,62E+05

8,22E-02

9,54E-02

Kr

0,00E+00

5,81E+05

4,34E-03

4,34E-03

85

Kr

0,00E+00

1,54E+05

2,94E-05

2,94E-05

88

Kr

0,00E+00

2,15E+04

2,19E-03

2,19E-03

133

Xe

0,00E+00

2,71E+07

4,23E-02

4,23E-02

135

Xe

0,00E+00

2,98E+06

3,55E-02

3,55E-02

103

Ru

6,23E+01

7,09E+03

1,46E-01

1,45E-01

106

6,19E+00

7,04E+02

2,83E-02

3,15E-02

134

5,56E+01

6,32E+03

2,36E+00

2,32E+00

137

Cs

3,45E+01

3,92E+03

6,74E-01

6,58E-01

144

Ce

4,71E+01

5,36E+03

7,17E-02

2,50E-02

90

Sr

3,16E+00

3,59E+02

3,49E-02

5,42E-02

95

Zr

1,99E+00

2,27E+02

1,16E-02

1,15E-02

95

Nb

6,79E+00

7,72E+02

2,25E-02

2,24E-02

6,59E+01

7,49E+03

3,20E-02

2,78E-02

7,50E+00

8,71E+00

I
I
I

85m

Ru
Cs

140

Ba

Сума
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Таблиця А 9 – Розрахункові значення щільності випадінь і тимчасового інтеграла
об'ємної активності в приземному повітрі і річні ефективні дози для критичних груп
населення на кордоні України і Польщі (в центрі шлейфу) для метеосценарію 2.
Запроектна аварія
Радіонуклід

As, Бк·м-2

Av, Бк·с·м-3

На, мкЗв· рік -1

Нi, мкЗв· рік -1

131

2,82E+02

1,81E+05

4,66E-01

6,88E-01

132

3,63E+01

1,56E+04

3,10E-03

3,37E-03

133

5,46E+02

3,35E+05

1,79E-01

3,13E-01

135

I

7,48E+01

4,46E+04

1,10E-02

1,47E-02

Kr

0,00E+00

2,03E+05

1,52E-03

1,52E-03

85

Kr

0,00E+00

3,95E+04

7,55E-06

7,55E-06

88

Kr

0,00E+00

1,66E+04

1,69E-03

1,69E-03

133

Xe

0,00E+00

7,06E+06

1,10E-02

1,10E-02

135

Xe

0,00E+00

8,86E+05

1,05E-02

1,05E-02

103

Ru

2,00E+00

2,00E+03

5,86E-03

5,47E-03

106

1,98E-01

1,98E+02

2,21E-03

2,79E-03

134

1,78E+00

1,78E+03

7,75E-02

7,42E-02

137

Cs

1,11E+00

1,11E+03

2,24E-02

2,10E-02

144

Ce

1,51E+00

1,51E+03

1,51E-02

1,87E-03

90

Sr

1,01E-01

1,01E+02

1,68E-03

2,75E-03

95

Zr

6,39E-02

6,39E+01

4,64E-04

4,17E-04

95

Nb

2,17E-01

2,17E+02

8,22E-04

7,74E-04

2,12E+00

2,12E+03

4,34E-03

3,16E-03

8,14E-01

1,16E+00

I
I
I

85m

Ru
Cs

140

Ba

Сума
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Таблиця А 10 – Розрахункові значення щільності випадінь і тимчасового інтеграла
об'ємної активності в приземному повітрі і річні ефективні дози для критичних груп
населення на кордоні України і Польщі (в центрі шлейфу) для метеосценарію 2А.
Запроектна аварія
Радіонуклід

As, Бк·м-2

Av, Бк·с·м-3

На, мкЗв· рік -1

Нi, мкЗв· рік -1

131

1,58E+03

1,81E+05

9,53E-01

1,17E+00

132

2,01E+02

1,56E+04

7,45E-03

7,72E-03

133

3,05E+03

3,35E+05

3,41E-01

4,75E-01

135

I

4,17E+02

4,46E+04

2,83E-02

3,19E-02

Kr

0,00E+00

2,03E+05

1,52E-03

1,52E-03

85

Kr

0,00E+00

3,95E+04

7,55E-06

7,55E-06

88

Kr

0,00E+00

1,66E+04

1,69E-03

1,69E-03

133

Xe

0,00E+00

7,06E+06

1,10E-02

1,10E-02

135

Xe

0,00E+00

8,86E+05

1,05E-02

1,05E-02

103

Ru

2,79E+01

2,00E+03

6,46E-02

6,43E-02

106

2,76E+00

1,98E+02

1,17E-02

1,27E-02

134

2,49E+01

1,78E+03

1,04E+00

1,03E+00

137

Cs

1,55E+01

1,11E+03

2,95E-01

2,89E-01

144

Ce

2,11E+01

1,51E+03

2,35E-02

1,04E-02

90

Sr

1,41E+00

1,01E+02

1,09E-02

1,51E-02

95

Zr

8,92E-01

6,39E+01

5,15E-03

5,10E-03

95

Nb

3,04E+00

2,17E+02

1,00E-02

9,97E-03

2,96E+01

2,12E+03

1,21E-02

1,10E-02

2,83E+00

3,16E+00

I
I
I

85m

Ru
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Ba
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Таблиця А 11 – Розрахункові значення щільності випадінь і тимчасового інтеграла
об'ємної активності в приземному повітрі і річні ефективні дози для критичних груп
населення на кордоні України і Польщі (в центрі шлейфу) для метеосценарію 3.
Запроектна аварія
Радіонуклід

As, Бк·м-2

Av, Бк·с·м-3

На, мкЗв·рік-1

Нi, мкЗв·рік-1

131

1,64E+02

1,41E+05

4,16E+00

2,35E+01

132

1,07E+00

6,12E+02

1,16E-04

1,47E-04

133

2,36E+02

1,94E+05

2,14E-01

1,07E+00

135

I

1,58E+01

1,26E+04

2,84E-03

3,87E-03

Kr

0,00E+00

2,92E+04

2,19E-04

2,19E-04

85

Kr

0,00E+00

2,69E+04

5,14E-06

5,14E-06

88

Kr

0,00E+00

4,82E+01

4,92E-06

4,92E-06

133

Xe

0,00E+00

4,54E+06

7,08E-03

7,08E-03

135

Xe

0,00E+00

2,81E+05

3,34E-03

3,34E-03

103

Ru

1,63E+00

1,63E+03

6,73E-03

1,05E-02

106

1,63E-01

1,63E+02

1,04E-02

3,16E-02

134

1,47E+00

1,47E+03

9,01E-01

5,60E-01

137

Cs

9,11E-01

9,11E+02

4,37E-01

2,90E-01

144

Ce

1,24E-01

1,24E+02

5,58E-03

1,63E-02

90

Sr

8,32E-02

8,32E+01

3,91E-02

7,05E-02

95

Zr

5,27E-02

5,27E+01

5,46E-04

8,14E-04

95

Nb

1,80E-01

1,80E+02

8,24E-04

1,03E-03

1,75E+00

1,75E+03

7,43E-03

1,71E-02

5,80E+00

2,56E+01

I
I
I

85m

Ru
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Таблиця А 12 – Розрахункові значення щільності випадінь і тимчасового інтеграла
об'ємної активності в приземному повітрі і річні ефективні дози для критичних груп
населення на кордоні України і Польщі (в центрі шлейфу) для метеосценарію 3А.
Запроектна аварія
Радіонуклід

As, Бк·м-2

Av, Бк·с·м-3

На, мкЗв·рік-1

Нi, мкЗв·рік-1

131

4,35E+03

1,41E+05

1,03E+02

6,11E+02

132

2,64E+01

6,12E+02

8,78E-04

1,40E-03

133

6,19E+03

1,94E+05

3,52E+00

2,41E+01

135

I

4,12E+02

1,26E+04

2,28E-02

2,38E-02

Kr

0,00E+00

2,92E+04

2,19E-04

2,19E-04

85

Kr

0,00E+00

2,69E+04

5,14E-06

5,14E-06

88

Kr

0,00E+00

4,82E+01

4,92E-06

4,92E-06

133

Xe

0,00E+00

4,54E+06

7,08E-03

7,08E-03

135

Xe

0,00E+00

2,81E+05

3,34E-03

3,34E-03

103

Ru

2,28E+01

1,63E+03

7,99E-02

1,37E-01

106

2,28E+00

1,63E+02

1,30E-01

4,20E-01

134

2,05E+01

1,47E+03

1,25E+01

7,82E+00

137

Cs

1,19E+02

9,11E+02

5,69E+01

3,79E+01

144

Ce

1,73E+00

1,24E+02

6,25E-02

2,26E-01

90

Sr

1,16E+00

8,32E+01

5,35E-01

9,66E-01

95

Zr

7,36E-01

5,27E+01

6,53E-03

1,08E-02

95

Nb

2,51E+00

1,80E+02

1,03E-02

1,37E-02

2,44E+01

1,75E+03

6,37E-02

2,12E-01

1,77E+02

6,83E+02
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Висновок
1.
Проведений аналіз показав, що радіаційний вплив газоаерозольних викидів
Хмельницької АЕС при її нормальній експлуатації на суміжні країни буде значно менше
встановлених дозових обмежень для населення за рахунок експлуатації ядерних об'єктів в
суміжних країнах [52 (це обмеження варіює для різних країн в основному в діапаоні 0,2-0,3
мкЗрік-1). На відстані 25 км від станції річна ефективна доза по всім шляхам формування
для референтної групи населення (сільське населення) становить 4,4·10-2 рік-1.
2. Основним критерієм обмеження опромінення населення в Європі за рахунок
техногенних джерел є межа індивідуальної ефективної дози (всі шляхи опромінення), який
встановлений на рівні мЗврік-1. Розрахунки, проведені за допомогою мезомасштабної
моделі атмосферного переносу LEDI, показали, що при жодній розглянутій аварії межа
індивідуальної річної ефективної дози 52 для членів референтної групи в суміжних державах
перевищено не буде.
3. Критичною є вікова група дітей (1-2 роки). Критичним метеосценарієм є сценарій
3А, при якому випадіння відбуваються під час вегетації рослин. Для цього метеосценарію
основним шляхом формування дози (для всіх розглянутих аварій) є харчовий ланцюжок. По
ній формується близько 99 % дози.
Основним дозоутворюючим радіонуклідом при гіпотетичних аваріях для всіх
розглянутих метеорологічних сценаріїв є 131I.
У процесі експлуатації АЕС неминуче утворюються рідкі, тверді і газоподібні
радіоактивні відходи.
Джерелами утворення радіоактивних відходів є обладнання та системи
Хмельницької АЕС.
Джерелом забруднення обладнання та матеріалів є теплоносій першого контуру, що
містить продукти нейтронної активації і продукти поділу, що попадають з ТВЕЛ в теплоносій.
Рідкі радіоактивні відходи (ЖРО)
До систем поводження з рідкими радіоактивними відходами відносяться
системи збору, зберігання та переробки рідких радіоактивних відходів.
Системи збору і зберігання складаються з двох підсистем:
 проміжного вузла збору та тимчасового зберігання ЖРО;
 розширення бакового господарства спецкорпусу.
До ЖРО відносяться: кубовий залишок, пульпа іонообмінних смол, шлам з бакавідстійника і приямків спецканалізації.
Для збору та тимчасового зберігання рідких радіоактивних відходів (РАВ) у
спецкорпусі передбачено вузол проміжного зберігання ЖРО. Для переробки ЖРО
передбачені установки центрифугування УГУ 1-500.
Радіоактивні відпрацьовані смоли і дисперсні опади транспортуються з фільтрів СВО
гідропневмотранспортом. Відділення зерен смоли і дисперсних опадів в ємностях
відбувається методом відстоювання. Дисперсна фаза осідає в ємності фільтруючих
матеріалів і в них накопичується декантат, який надходить в переливний бачок і знову
повертається в технологічний цикл.
Кубовий залишок з випарного апарату в ємності ХЖО подається монжюсом кубового
залишку випарних установок. Перекачування кубового залишку з однієї ємності в іншу,
відсмоктування кубового залишку з приямків приміщень, а також подання кубового залишку
на установки переробки здійснюється з допомогою монжюса вузла СРВ.
Накопичуються в ємності іонообмінні смоли і дисперсна фаза постійно знаходяться
під рівнем води, що підвищує безпеку зберігання відходів і спрощує процес подальшого
транспортування дисперсної фази в систему переробки.
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Місткість ємностей вибиралася з умови забезпечення витримки РРВ протягом трьох
місяців перед подачею на затвердіння. За цей період відбувається розпад короткоживучих
радіонуклідів (йод-131), що знижує рівень радіоактивності отвержденного продукту.
Наявні на Хмельницькому АЕС підсистеми ХЖО-1, 2 розраховані на обслуговування
чотирьох енергоблоків.
Система ХЖО призначена для виконання наступних функцій:
 прийому, відстою та зберігання відпрацьованих фільтруючих матеріалів
установок СВО і шламу з баків-приямків спецканалізації реакторного відділення, спецкорпусу
і відстійника трапних вод;
 подання декантата в систему переробки трапних вод;
 прийому і зберігання кубового залишку випарних установок;
 подачі кубового залишку в систему затвердіння.
Сумарний обсяг ємностей СРВ на Хмельницькій АЕС становить 800 м3.
Додатково до існуючих ємностей для прийому і тимчасового зберігання кубових
залишків випарних апаратів СВО-3 і СВО-7 з енергоблоком № 2 введені в експлуатацію дві
ємності по 750 м3 кожна, які розташовані в розширюваній частині спецкорпусу
З метою виключення аварійного надходження радіоактивних середовищ в
навколишнє середовище, всі ємності СРВ розміщуються в герметичних (по відношенню до
рідкої фази) бетонних приміщеннях, облицьованих до рівня затоки корозійно-стійкою сталлю.
У приміщеннях передбачена система сигналізації появи вологи.
Згідно з проектом, у разі пошкодження будь-якої ємності або необхідності її ремонту,
завжди можна використовувати порожню резервну ємність, в яку можуть транспортуватися
рідини з пошкодженої ємності або такої, яка підлягає ремонту. Відкачування радіоактивних
середовищ здійснюється за допомогою монжюса.
Ємності СРВ забезпечені гідрозатворами для захисту від перевищення тиску і
запобігання виходу РБГ в повітря приміщень, а також системою контролю рівнів РРВ в
ємностях.
Транспортування радіоактивних смол з однієї ємності в іншу або на установку
затвердіння здійснюється гідроелеваторами за схемою, яка виключає можливість
відстоювання пульпи і забивання нею транспортних комунікацій.
Система СРВ забезпечує прийом, безпечне зберігання радіоактивних рідких
середовищ з сильною мінералізацією і транспортування їх на установку затвердіння. При
НУЭ вихід радіоактивних середовищ в навколишнє середовище відсутній.
Установки переробки ЖРО (УГУ і УЦ)
Установка глибокого упарювання (УГУ) введена в експлуатацію в 1999 році. Після
витримки в ємностях проміжного вузла РРВ подаються на установку глибокого упарювання
(УГУ) для затвердіння. В результаті роботи УГУ виходить сольовий концентрат,
розфасований в стандартні металеві бочки-контейнери.
Для зберігання бочок з сольовим концентратом передбачені:
 модульне сховище РАО в контейнерах типу " ББ-куб»;
 комірки для зберігання бочок з сольовим концентратом в блоці зберігання СТРВ.
Устаткування, трубопровідні зв'язки, компонування виконані таким чином, що при НЭ
УГУ вихід радіоактивних середовищ в навколишнє середовище відсутній.
З введенням в експлуатацію енергоблоків № 3,4 освіта кубового залишку
збільшиться в середньому на 200 м3/рік. Загальна кількість кубового залишку від
експлуатації чотирьох енергоблоків, що надходять в ємності СРВ, не зможе бути
перероблено на існуючій УГУ. Для переробки більшої кількості кубового залишку потрібно
введення в експлуатацію другої нитки УГУ.
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Установка центрифугування (УЦ) призначена для прийому і переробки трапних вод,
вод, що містять шлам і відпрацьованих фільтруючих матеріалів.
Залежно від концентрації і дисперсності суспензій вихідної перероблюваної води, УЦ
має можливість регулювати процес очищення, а також має високий ступінь очищення (не
більше 1 мг/л) з отриманням шламового осаду з рівнем вологості не вище 30 %. Після
осадження на центрифузі шламовий осад при необхідності піддається додаткової осушення.
Продуктивність по зневодненому продукту становлять не більше 14,0 т / рік. На поточний
момент УЦ знаходиться на завершальній стадії дослідної експлуатації.
Тверді радіоактивні відходи (ТРО)
Тверді радіоактивні відходи (ТРО) утворюються як в процесі нормальної експлуатації
АЕС, так і в період проведення ремонтних робіт і при аваріях.
Збір і попереднє сортування відходів, що утворюються при проведенні робіт в зоні
"суворого" режиму, проводиться в спеціальні збірники-контейнери безпосередньо на робочих
місцях в місцях їх утворення.
Відходи 1 і 2-ї категорій на місцях їх утворення збираються в поліетиленові або
багатошарові паперові мішки і направляються в місця тимчасового збирання ТРО, де
складуються в металеві контейнери.
Відходи 3-ї категорії на місці утворення збираються в спеціальний контейнер, не
накопичуються, а перевозяться відразу на зберігання.
Упаковані відходи транспортуються до місць тимчасового збору РАВ, які
знаходяться:
у блоці СВО на позначці 18,000 в приміщенні с-504;
у блоці майстерень на позначці 0,000 в приміщенні М-117;
у реакторному відділенні на позначці 0,000 в приміщенні ГА-101;
у період ППР на позначці 36,600 у приміщенні ГА-701 та у приміщенні ГА-308 на
позначці 13,200.
Для зберігання ТРО передбачені три сховища: у спецкорпусі, в окремій будівлі
зберігання і переробки ТРО (ХТРО), модульному сховищі.
У міру заповнення контейнерів-збірників проводиться їх транспортування в сховище
блоку
СВО
спецкорпусу.
Транспортування
проводиться
на
спецавтомобілі
від-20.
СТРВ спецкорпусу складається з 29 комірок, що представляють собою
залізобетонні колодязі глибиною від 4,8 до 18 м. У перекритті кожного колодязя є люки для
завантаження ТРО, що закриваються кришками. Між люками і кришками встановлюються
герметизуючі прокладки. Для відкриття кришок і завантаження ТРО використовується
козловий кран вантажопідйомністю 15 т. СТРВ спецкорпусу розраховане на зберігання 1, 2 і
3 категорій ТРО. В даний час в осередках сховища ТРО зберігаються навалом в паперових
або поліетиленових мішках без переробки.
СТРВ спецкорпусу було введено в експлуатацію з енергоблоком №1.
Проектна місткість осередків ХТРО спецкорпусу:
для відходів 1-ї категорії - 1081,5 м3;
для відходів 2-ї категорії - 4925,46 м3;
для відходів 3-ї категорії - 361,2 м3.
Модульне сховище
Майданчик тимчасового зберігання призначена для:
установки 100 контейнерів «ББ-куб», заповнених бочками з сольовим концентратом
в два яруси;
накриття контейнерів металевими кришками;
тимчасового зберігання контейнерів протягом п'ятдесяти років;
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здійснення радіаційного контролю в період заповнення площадки і в період
«пасивної» експлуатації майданчика.
Модульне сховище забезпечує тимчасове зберігання 1200 контейнерів-бочок,
заповнених сольовим плавом, в 100 контейнерах типу «ББ-куб» в два яруси. Кожен
контейнер «ББ-куб» вміщує 12 контейнерів-бочок з сольовим плавом однієї категорії
активності.
Залізобетонні контейнери типу «ББ-куб» дозволяють зберігати контейнери-бочки без
додаткового біологічного захисту на відкритій огородженому майданчику з обмеженим
допуском персоналу.
Майданчик тимчасового зберігання РАВ знаходиться в межах проммайданчика АЕС.
Комплекс з переробки радіоактивних відходів
Для зменшення обсягу ТРО і переведення їх у стан, придатний для довготривалого
зберігання, у блоці переробки передбачається Комплекс з переробки РАВ, де ТРО, витягнуті
з осередків СТРВ СК після сортування і переробки на установках пресування і спалювання,
будуть затарюватися в контейнери і направлятися в блок зберігання СТРВ.
У Комплексі передбачаються наступні основні установки:
вилучення відходів з осередків ХТРО;
фрагментації та сортування відходів;
суперпресування (суперкомпактор);
спалювання на органічному паливі;
дезактивації металу та обладнання;
цементування;
вимірювання активності.
Система поводження з ТРО 1-ї категорії включає:
збір ТРО 1-ї категорії в місцях збору ТРО;
транспортування контейнерів-збірників з ТРО 1-ї категорії від місць збору ТРО в
ХТРО спецкорпусу.
Система поводження з КНІ і ТП, відходами 2 і 3-ї категорії, ІІІ, ПС СУЗ, СВП
включає:
транспортування контейнерів з КНІ та ТП від РВ енергоблоків у ХТРО спецкорпусу;
збір ТРО 2-ї категорії в місцях збору та транспортування контейнерів з ТРО 2-ї
категорії від місць збирання ТРО в СТРВ спецкорпусу;
транспортування контейнерів з ТРО 3-ї категорії В ХТРО спецкорпусу;
транспортування відпрацьованих високоактивних ДІВ для гамма - дефектоскопії з
ізотопом Іридій -192 і здачу на поховання на підприємство «Ізотоп» або «Радон», або на
зберігання в осередку СТРВ;
транспортування лабораторного контейнера з відпрацьованими високоактивними
ДІВ від сховища джерел лабораторії метрології (приміщення Б-119 спецкорпусу) в СТРВ
спецкорпусу;
транспортування пакувального комплекту з відпрацьованими слабоактивними ІІІ в
ХТРО спецкорпусу.
Характеристика джерел твердих радіоактивних відходів
До ТРО відносяться: забруднене демонтоване обладнання, трубопроводи і
арматура, забруднене інструмент і пристосування, відпрацьовані фільтри і фільтруючі
матеріали систем вентиляції, теплоізоляційні матеріали, деревина, використовувана для
проведення ремонтних робіт, обтиральні матеріали, гума, пластикат, металева стружка,
спецодяг, папір, використані засоби індивідуального захисту (ЗІЗ), які не підлягають обробці.
До ТРО відносяться також затверджені ЖРО. Це кубові залишки випарних апаратів
СВО-3 і СВО-7 після переробки на установці глибокого упарювання. Отримується в
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результаті роботи установки глибокого упарювання сольовий концентрат розфасовується в
контейнери-бочки місткістю по 0,2 м3.
Збір ТРО здійснюється в місцях їх утворення: в реакторному відділенні головного
корпусу та в спецкорпусі. Сортування ТРО на 1, 2 і 3 категорії радіоактивності провадиться
за місцем їх утворення шляхом затарювання в паперові або поліетиленові мішки разового
користування з наступним завантаженням у відповідні контейнери-збірники, розміри і
конструкція яких передбачають можливість механізованого навантаження і розвантаження їх
з транспортних засобів.
Транспортування ТРО від місць збору в сховища ТРО в спецкорпусі і в будівлі
переробки радіоактивних відходів (ХТРО) проводиться в контейнерах, що транспортуються
спеціальними транспортними засобами – автомобілями і електровізками. При цьому ТРО
оббудови реакторного відділення, в залежності від категорії радіоактивності,
транспортуються по естакаді спеціальної электротележкой вантажопідйомністю п'ять тонн,
або вантажопідйомністю одна тонна відповідно у сховищі в спецкорпусі, чи в будівлі
переробки. Відходи зі спецкорпусу транспортуються на зберігання в будівлю переробки
спеціальними електровізками вантажопідйомністю 5 або 1 т по транспортній естакаді.
Потужність дози випромінювання на відстані 1 м від контейнера з РАВ не перевищує
10 мбер/год
Великогабаритні відходи, які не розбираються і не ріжуться, і для яких не може бути
передбачена тара, видаляються з дотриманням необхідних запобіжних заходів
(герметизація, покриття акумулюючим складом, зачехление), що виключають можливість
поширення радіонуклідів у навколишнє середовище.
Всі транспортно-технологічні операції з ТРО супроводжуються радіаційним
контролем (вимірюється потужність дози гамма-випромінювання на поверхні відходів або
захисного контейнера), для забезпечення радіаційної безпеки персоналу станції.
У таблиці 5.16 наведено дані щодо утворення ТРО при роботі енергоблоків № 1,2.
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Таблиця 5.16– Утворення ТРО при роботі енергоблоків № 1,2
Обсяг утворених ТРО по роках, м3

Категорія РАО

Обсяг ТРО
за 2015 р.,
м3

2010

2011

2012

2013

2014

Усереднений
обсяг за 20102014 рр., м3/рік

Низькоактивні

215,0

190,1

156,1

125,2

169,0

171,08

135,67

Середньоактивні

0,25

3,35

0,40

0,65

2,86

1,5

5,83

Високоактивні

0,165

0,340

0,155

0,045

0,325

0,206

0,141

Усього:

215,42

193,79

156,66

125,90

172,19

172,79

141,65

5.3.4

Джерела твердих нерадіоактивних відходів

Джерелами твердих нерадіоактивних відходів на проммайданчику ХАЕС є:
 очисні споруди хозбитових стоків;
 шламонакопичувач.
Господарсько-побутові стоки від проммайданчика АЕС (зони «вільної» режиму),
будбази, розташованої в зоні АЕС, житлоселища АЕС і будбази за зоною АЕС за
самотечным мереж надходять у відповідні насосні станції перекачування і далі по напірним
трубопроводом подаються на очисні споруди хозбитових стоків, які розташовуються в
північно-західній частині проммайданчика.
Очисні споруди хозбитових стоків запроектовані на повну біологічну очистку стоків з
доочищенням на біоставках. Очищені стоки відводяться у водойму-охолоджувач системи
технічного водопостачання АЕС.
Продуктивність існуючих очисних споруд побутових стоків становить 20000 м3/добу.
Після пуску енергоблоків № 3, 4 кількість побутових стоків, що відводяться на очисні
споруди хозбитових стоків, складе 6,57 млн. м3 в рік (18 тис. м3/добу). Таким чином,
продуктивності існуючих очисних споруд достатньо для прийняття та очищення побутових
стоків від споруд енергоблоків № 3, 4.
У складі очисних споруд побутових стоків передбачені аеробні стабілізатори для
обробки осаду з первинних відстійників і надлишкового активного мулу. Аеробно-зброджений
і ущільнений осад подається на мулові майданчики для підсушування і складування, а потім
– на компостні площадки з примусовою аерацією і водонепроникним покриттям. Після такої
обробки компостований мул (компост) може використовуватися в сільському господарстві в
якості добрив. Продуктивність компостних майданчиків-7-9 м3 компосту на добу (2900 м3 на
рік).
Пісок, який осідає в песколовках на очисних спорудах побутових стоків, подається на
піскові майданчики, які розраховані на повну продуктивність очисних споруд побутових стоків
20000 м3/добу.
У шламонакопичувач надходять такі стоки:

дощові стічні води з водозбірної території адміністративного корпусу, району
ОВК та енергоблоку № 1 від малоінтенсивне дощів і забруднена частина стоку від
інтенсивних дощів;

продувні води освітлювачів ХВО.
Дощові стічні води з водозбірної території енергоблоків № 3,4 передбачається
кількості
затриманих
у
скидати
у
водойму-охолоджувач.
Тому
збільшення
шламонакопичувачі зважених речовин від дощових стоків не передбачається.
Продувні води освітлювачів подаються на шламонакопичувач. Після відстою в
шламонакопичувачі освітлена вода (94 %) повертається в цикл ХВО для повторного
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використання. Скидання у шламонакопичувач шламових вод на два енергоблоки за
інформацією Хмельницької АЕС становить – 240 м3/добу або 10 м3/ч. При цьому кількість
шламу, що осідає в шламонакопичувачі – 372 т/рік (417 м3/рік). Загальний обсяг
шламонакопичувача становить 278674 м3. Продуктивність існуючої станції перекачування
освітлених шламових вод становить 45 м3/ч.
Відходи, що утворюються при будівництві будівель і споруд майданчикових
об'єктів:
брухт чорних металів несортований;
відходи бетону в кусковій формі;
бій залізобетонних виробів;
обтиральний матеріал, забруднений нафтопродуктами;
металева тара, забруднена фарбою.
При зварювальних роботах утворюються такі види відходів:
залишки і огарки сталевих зварювальних електродів;
картонна тара з-під електродів;
шлак зварювальний;
сміття побутове.
В період будівництва промислових об'єктів, що утворилися відходи зберігаються на
спеціально відведеній території звалища будівельного сміття.
Плановане місце звалища будівельного сміття показано на рисунку 5.19.
Усі тверді виробничі та побутові відходи, непридатні для подальшого використання,
у міру накопичення та закінчення будівництва утилізуватимуться на полігоні ТПВ КП НГС
ЖКО М. Нетішин.
Разом з промисловими відходами на полігон ТПВ КП НГС ЖКО м. Нетішин
спрямовуються побутові відходи. Для збору побутових відходів використовуються металеві
контейнери.
При виконанні будівельно-монтажних робіт з добудови енергоблоків № 3, 4
використовуються оптимальні технологічні рішення, що знижують негативний вплив на
навколишнє середовище.
У період будівництва використовуються існуючі під'їзні автодороги з твердим
покриттям.
З метою попередження пилоутворення на дорогах в літній час передбачається
полив спецмашинами.
На бетонному господарстві передбачаються фільтри на складі цементу і полив в
літній час інертних матеріалів.
Передбачається максимальне використання вантажопідйомних механізмів з
електроприводами.
Транспортування бітумних в'яжучих матеріалів на майданчик виконується
автогудронаторами, товарного бетону і розчину – міксерами.
Транспортування і зберігання сипучих матеріалів виконувати в контейнерах
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Рисунок 5.19 – План-схема. Плановане місце збору будівельного сміття для блоків № 3, 4
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5.4 Ризиками для здоров’я людей, об’єк тів к ультурної спадщини та
довкілля, у тому числі через можливість виникнення надзвичайних
ситуацій
Оцінка дози опромінення населення за рахунок природних джерел опромінення
Існуюче забруднення атмосферного повітря значно нижче допустимих концентрацій.
У таблиці 5.17 наведено вміст радіонуклідів у водах поверхневих водойм у 2009 році.,
а також допустима концентрація радіонуклідів у питній воді згідно з ДСП 6.177-2005-09-92
«Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України» (ОСПУ-2005), ДО;.
МОЗ України, 2005.
Таблиця 5.17 – Вміст радіонуклідів у водах поверхневих водойм, Бк/ м3
Радіонуклід

Допустима
концентрація в
питній воді
1·105

Ставокохолоджувач

р. Горинь (до
АЕС)

1,16·10+1

6,78

р. Горинь
(контрольний
створ)
9,67

134

Cs

7·104

3,33

3,44·10-1

6,67

90

Sr

1·104

9,44

1,30·10+1

1,06·10+1

60

Co

8·104

5,11·10-1

3,33·10-1

4,33·10-1

3·107

1,08·10+5

5,07·10+4

8,74·10+4

137

Cs

3

H

З таблиці видно, що концентрація радіонуклідів в поверхневих водоймах значно
нижче допустимих рівнів.
У таблиці 5.18, за даними ГУ ІГМЕ АМНУ, наведено вміст радіонуклідів 137Cs і
основних продуктах харчування і допустимі рівні вмісту 137Cs і 90Sr в цих продуктах
Таблиця 5.18 - Середні значення концентрації
харчування, Бк / кг
Найменування
продукту

137

Cs і

90

Sr в

90

Sr в основних продуктах

Середні значення концентрації радіонуклідів

Молоко

0,098  0,068

2,440  0,267

Нормативний
показник
допустимих рівнів
(90Sr / 137Cs)
20 / 100

Мясо свиное

0,178  0,084

0,180  0,057

20 / 200

Мясо говяжье

0,138  0,062

0,237  0,190

20 / 200

Хлеб ржаной

0,258  0,033

0,203  0,128

5 / 20

Хлеб пшеничный

0,263  0,044

0,320  0,163

5 / 20

Картофель

0,238  0,062

1,172  0,106

20 / 60

Овощи

0,274  0,240

0,245  0,140

20 / 40

90

Sr
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Зазначені в таблиці 5.18 результати вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr в харчових
продуктах і раціонах харчування порівнянні. Концентрації радіонуклідів 137Cs та 90Sr в
основних продуктах харчування, якими для даної місцевості є молоко і картопля, у всіх
пунктах спостереження аналогічні і значно нижче допустимих рівнів.
Для розрахунку доз внутрішнього опромінення населення, яке проживає в ДТ ХАЕС,
були досліджені не тільки окремі продукти а і раціон харчування характерний для цього
регіону країни. При цьому, за даними ГУ ИГМЭ АМНУ, річна доза внутрішнього
опромінювання (за рахунок споживання продуктів харчування) при розрахунку на
«стандартної людини» вагою 70 кг складе 4·10-8 Зв/рік.
Основний внесок у формування дозових навантажень на населення ЗН ХАЕС при
Нуе вносять природні радіонукліди (40К, 238U, 232Th) і продукти їх розпаду, а також космічне
випромінювання. При цьому штучні радіонукліди глобальних випадінь і радіонукліди
чорнобильського походження дають істотно менший внесок у величину дози опромінення.
Оцінка дози опромінення населення за рахунок викидів АЕС
Індивідуальна річна ефективна доза на представників дорослого сільського
населення проживає, біля кордону санітарно-захисної зони може скласти 0,6 мкЗв.
Індивідуальний ризик виникнення стохастичних ефектів при такій дозі знаходиться нижче
зневаженого рівня.
Аналіз шляхів впливу показав, що максимальний внесок в очікувану ефективну дозу
на всіх відстанях вносять радіоактивні благородні гази 88Kr, 133Xe, 135Xe при опроміненні від
хмари. Решта шляхів впливу в формування дози вносять істотно менший внесок.
Максимальна розрахункова ефективна індивідуальна доза 2,8 мкЗв / рік отримана на
відстані 0.5 км в східному напрямку від станції. На відстані 25 км сумарна ефективна доза
зменшується до сотих мкЗв.
Аналіз отриманих оцінок дозволив зробити висновок про те, що основний внесок у
формування дозових навантажень на організм людини на території ДТ ХАЕС при роботі
станції в режимі нормальної експлуатації будуть вносити природні радіонукліди: 40К, 238U,
232
Th і продукти їх розпаду. Штучні радіонукліди глобальних випадінь, радіонукліди
чорнобильського походження і, тим більше, радіонукліди викидів ХАЕС, дають істотно
менший внесок у величину дози опромінення. За добу від природного фонового опромінення
людина отримує приблизно таку ж дозу, як і від викидів ХАЕС за рік.
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Рисунок 5.20 – Залежність очікуваної ефективної річної дози на населення (референтна
група «дорослий», сільське населення) за 45й рік експлуатації ХАЕС у складі чотирьох
енергоблоків блоків від відстані. Азимут 0
Згідно НРБУ-97 (ДНАОП 0.003-3.24-97 (ДРП 6.61-6.5.001-98) " Норми радіаційної
безпеки України. Державні гігієнічні нормативи), населення, яке проживає поблизу АЕС,
може отримати дозу опромінення за рахунок газо-аерозольних викидів АЕС, що не
перевищує 4 % граничної дози, тобто < 40 мкЗв/рік, причому ця доза формується по всіх
шляхах впливу. У разі ХАЕС для населення оціночні дозові навантаження за межами СЗЗ
будуть на два порядки величини нижче встановлених лімітів (рисунок 5.20). Обмеження
ліміту дози для європейських країн в кілька разів більше.
Таким чином, внесок радіонуклідів викидів АЕС становить досить малу величину в
порівнянні з дозовими навантаженнями від природних і штучних (глобальних випадінь)
радіонуклідів.
Об'єкти культурної спадщини не будуть пошкоджені будівництвом енергоблоків № 3,
4 ХАЕС, так як вони розташовані поза територією, запланованої спочатку для
проммайданчика станції. Тому нові під'їзні дороги, звалище грунту та інші нові об'єкти
інфраструктури не вплинуть на культурні цінності
Оцінка ризику впливу проектованої діяльності, з урахуванням існуючих джерел, на
навколишнє середовище виконується відповідно до наказу Міністерства регіонального
розвитку та будівництва України від 20.11.2009 р. №524 «Про затвердження Зміни № 1 до
ДБН А. 2.2-1-2003» та методичних рекомендацій «Оцінка ризику для здоров'я населення від
забруднення атмосферного повітря», затверджених Наказом МОЗ України №184 від
13.04.2007 р.
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Оцінка ризику планованої діяльності для здоров‘я населення
Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров’я населення від забруднення
атмосферного повітря проводиться за розрахунками ризику розвитку неканцерогенних і
канцерогенних ефектів.
1
Характеристика ризику розвитку неканцерогенних ефектів при комбінованій і
комплексній дії хімічних сполук проводиться на основі розрахунку індексу небезпеки (НІ).
Індекс небезпеки для умов одночасного надходження кількох речовин одним і тим же
шляхом (наприклад інгаляційним або пероральним) розраховується за такою формулою (1):

НІ   HQi ,

(1)

де HQi - коефіцієнти небезпеки для окремих речовин, які визначаються згідно (2):

HQi  Ci / RfCi

(2)

де C i - розрахункова середньорічна концентрація i-ої речовини, мг/м3;

RfC i - референтна (безпечна) концентрація i-ої речовини, мг/м3 (у разі відсутності
референтних доз/концентрацій (за переліком1) як еквівалент можна використовувати
гранично допустимі концентрації (ГДКс.д.) або ОБРД;
HQ =1 - гранична величина прийнятого ризику.
Розрахунок індексів небезпеки, як правило, проводять з урахуванням критичних
органів та систем, які зазнають негативного впливу досліджуваних речовин. Як свідчать
результати наукових досліджень, за впливу компонентів суміші на одні і ті ж органи або
системи організму найбільш імовірним типом їх комбінованого впливу є сумація
(адитивність). Це правило не є універсальним, оскільки не враховує можливої різниці у
механізмах специфічної дії компонентів суміші, а також локальних шкідливих реакцій у місці
первинного контакту речовини з організмом (наприклад, слизових оболонках дихальних
шляхів або шлунку). Разом з тим, на думку міжнародних та закордонних експертів, такий
підхід хоча і може перебільшувати небезпеку для здоров`я, однак має більшу перевагу у
порівнянні з роздільною, незалежною оцінкою кожного із компонентів.
Оцінка не канцерогенного ризику здійснюється відповідно до таблиці нижче.
Таблиця - Критерії неканцерогенного ризику
Характеристика ризику2
Коефіцієнт небезпеки2
Ризик виникнення шкідливих
<1
ефектів розглядають як зневажливо малий
Гранична величина, що не
потребує термінових заходів, однак не
1
може розглядатися як досить прийнятна
Імовірність розвитку шкідливих
ефектів зростає пропорційно збільшенню
>1
НQ
2. Ризик розвитку індивідуальних канцерогенних ефектів (ICRi) від речовин, яким
властива канцерогенна дія, розраховується згідно (3):
ICR  C i  UR i
(3)
де C i - згідно (2);

URi - одиничний канцерогенний ризик i-ої речовини, мг/м3.
Одиничний ризик розраховують із використанням величини SF (мг/кг*доба) (за
переліком3), стандартної величини маси тіла людини (70кг) та добового споживання повітря
(20м3):

UR  SFi / 70 * 20 

Канцерогенний ризик за комбінованої дії декількох хімічних сполук розглядають як
адитивний. При аналізі доцільно групувати досліджувані канцерогени з урахуванням виду
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та/або локалізації пухлин. У цьому випадку розрахунок сумарних канцерогенних ризиків
здійснюють окремо для кожної групи.
Канцерогенний ризик за комбінованої дії декількох канцерогенних речовин,
забруднюючих атмосферу (СRa), визначається згідно (6):
CR a  ICR i
(4)



де ICR i - канцерогенний ризик i-ої речовини.
Оцінка канцерогенного ризику здійснюється згідно таблиці нижче
Таблиця - Класифікація рівнів канцерогенного ризику
Рівень ризику4
Неприйнятний для професійних
контингентів і населення
Прийнятний для професійних
контингентів і не прийнятний для
населення
Умовно прийнятний
Прийнятний

Ризик протягом життя4
Більший за 10-3
10-3–10-4
10-4–10-6
Менший за 10-6

Вихідні дані та результати розрахунку наведені у таблицях нижче
_______________________________________________________________________
______________
1
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Таблиця 5.19 – Ризик розвитку канцерогенних ефектів

Бенз(а)пірен

Вихідні дані
Межа
санітарнозахисної
зони

Розрахункова
концентрація
речовини (Сі),
мг/м3

макс. конц.

0,000000213

Референтна
(безпечна)
концентрація
ЗР (RfCi)*,
мг/м3
0,000001

Ризик розвитку канцерогенних ефектів
Фактор
канцерогенного
потенціалу (SF)*,
мг/(кг*доб)-1

Критичні
органи /
системи

Одиничний
канцерогенний
ризик ЗР (URi)

Ризик розвитку
індивідуальних
канцерогенніх
ефектів (ICRi)

Рівень
ризику

3,1

-

0,0022

4,72E-10

Прийнятний

Таблиця 5.20 – Ризик розвитку неканцерогенних ефектів
571816.202.001-ЗОВД

Вихідні дані
Точка розрахунку
ризику

Межа санітарнозахисної зони

Ризик розвитку неканцерогенних ефектів

Розрахункові
Референтна Усереднена Критичні Коефіцієнт
Гранична
значення макс.
(безпечна)
річна
органи /
небезпеки
величина
приземних
концентраці концентраці системи
(НQ) ЗР
прийнятного
концентрацій,
я ЗР (RfCi)*,
я (Сі),мг/м3
*
ризику (HQ)
долі ГДК
мг/м3
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту
0,5001

0,04

0,1000

Органи
дихання

2,50

Рівень ризику

>1

Імовірність розвитку
шкідливих ефектів зростає
пропорційно збільшенню HQ

0,57

<1

Ризик виникнення шкідливих
ефектів розглядаються як
зневажливо малий

0,03

<1

Ризик виникнення шкідливих
ефектів розглядаються як
зневажливо малий

0,53

<1

Ризик виникнення шкідливих
ефектів розглядаються як
зневажливо малий

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки
Межа санітарнозахисної зони

0,0911

0,08

0,0456

Органи
дихання
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Забруднююча
речовина

Оксид вуглецю
0,0157

3

0,0785

-
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Межа санітарнозахисної зони

0,0451

0,003

0,0016

Органи
дихання,
імун.

№201811232231

Межа санітарнозахисної зони

Вихідні дані

Межа санітарнозахисної зони
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Межа санітарнозахисної зони

Розрахункові
Референтна Усереднена Критичні Коефіцієнт
Гранична
значення макс.
(безпечна)
річна
органи /
небезпеки
величина
приземних
концентраці концентраці системи
(НQ) ЗР
прийнятного
концентрацій,
я ЗР (RfCi)*,
я (Сі),мг/м3
*
ризику (HQ)
долі ГДК
мг/м3
Масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і ін.)
0,0033

0,05

0,0002

-

0,004

<1

0,0455

0,1

0,0455

-

0,455

<1

Рівень ризику

Ризик виникнення шкідливих
ефектів розглядаються як
зневажливо малий
Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець
Ризик виникнення шкідливих
ефектів розглядаються як
зневажливо малий

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом
Межа санітарнозахисної зони

0,0183

0,1

0,0092

Органи
дихання

0,09

<1

Ризик виникнення шкідливих
ефектів розглядаються як
зневажливо малий

* - згідно додатків до п.4.3.1, п.4.3.2 Методичних рекомендацій МР 2.2.12-142-2007. Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря.
Затв. Наказом МОЗ України від 13.04.07 № 184. Київ,2007. - 40 с.

Таблиця 5.21 – Сумарний ризик
НІ загальний

4,18

Імовірність розвитку шкідливих ефектів зростає
пропорційно збільшенню HQ

НІ Органи дихання

3,70

Імовірність розвитку шкідливих ефектів зростає
пропорційно збільшенню HQ

Імунітет

0,53

Ризик виникнення шкідливих ефектів розглядаються як
зневажливо малий

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

Точка розрахунку
ризику

Ризик розвитку неканцерогенних ефектів
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Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

№ 201811232231

Результати оцінки канцерогенного ризику впливу господарської діяльності для
здоров´я населення:
Соціальний ризик планованої діяльності визначається як ризик групи людей, на яку
може вплинути впровадження об’єкта господарської діяльності, та особливостей природнотехногенної системи.
Оціночне значення соціального ризику визначається за формулою:

RS  CRа  Vu 

N
 (1  N p )
T

де Rs - соціальний ризик, чол./рік;
СRа - канцерогенний ризик комбінованої дії декількох канцерогенних речовин
забруднюючих атмосферу, який приймається СRа =1*10-6, безрозмірний. Для Бенз(а)пірену
приймається 0,000000000472, згідно даних попередніх розрахунків;
Vu - уразливість території від прояву забруднення атмосферного повітря, що
визначається відношенням площі, віднесеної під об’єкт господарської діяльності, до площин
об’єкта з санітарно-захисною зоною, частки одиниці. Площа віднесена під об’єкт (основний
проммайданчик, згідно відкритої кадастрової карти України) становить 1470804м2. Площа
встановленої санітарно-захисної зони становить по формулі: (2700м * 2700м * 3,14) / 4 =
5722650м2. Отже уразливість території від прояву забруднення атмосферного повітря 0,257;
N - чисельність населення, чол. Приймається сумарною для найближчих населених
пунктів - м. Нетішин, м. Острог, м. Славута, згідно довідкових даних. Чисельність населення
становить 88 212чол.;
Т - середня тривалість життя (визначається для даного регіону або приймається 70
років), чол/рік;
Nр - коефіцієнт, що визначається як відношення кількості додаткових робочих місць до
чисельність населення для розрахунку (N) для нового будівництва об’єкта; при реконструкції
із збільшенням кількості робочих місць визначається відношенням кількості додаткових
робочих місць до попередньої кількості; при зменшені - відношенням абсолютного значення
зменшення кількості робочих місць до попередньої кількості. Чисельність працюючих на
Хмельницькій АЕС, згідно даних підприємства, становить приблизно 5100чол. Кількість
робочих місць, що будуть додатково утворюватися після будівництва і введення в
експлуатацію енергоблоків №3 і №4, на разі не можливо визначити, тому коефіцієнт Nр
приймаємо 0.
Rs = 0,000000000472 * 0,257 * 88212 / 70 * (1 – 0) = 0,000000153
Отже ризик розвитку індивідуальних канцерогенних ефектів для здоров’я населення,
пов’язаний із забрудненням атмосферного повітря шкідливими речовинами, що мають
канцерогенну дію, оцінюється як прийнятний, згідно проведених розрахунків та даних
таблиці Додатку И (довідковий) ДБН А 2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на
навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і
споруд».
Вплив планованої діяльності на соціальне середовище характеризується як
екологічно допустимий.
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5.5 Кумуляти вним впливом інших наявних об’єктів, планованої
діяльності та об’єктів, щодо яких отримано рішення про
провадження планованої діяльності, з урахуванням усіх існуючих
екологічних проблем, пов’язаних з територіями, які маю ть
особливе природоохоронне значення, на які може поширитися
вплив або на яких може здійснюватися вик ористання природних
ресурсів
Зона спостереження (ЗС) Хмельницької АЕС охоплює територію семи районів
Хмельницької та Рівненської областей. З них у Хмельницькій області: Славутський,
Шепетівський, Ізяславський, Білогірський райони, в Рівненській області: Острозький,
Гощанський, Здолбунівський райони.
У перерахованих районах знаходиться близько 100 промислових підприємств
різного призначення.
Екологічна ситуація, рівень екологічної безпеки ЗС Хмельницької АЕС залежить,
насамперед, від обсягів впливу на навколишнє середовище підприємств промислової і
комунальної сфер, сільського господарства, транспортних засобів, а також рівня дотримання
природоохоронного законодавства мешканцями області.
На північний схід від промислового майданчика АЕС (на відстані 8-9 км ) проходить
ділянка залізничної магістральної лінії Шепетівка-Здолбунів-Львів. Ділянка двоколійна,
електрифікована, обладнана автоматичним блокуванням. Найближчою до промислового
майданчика залізничною станцією на магістральній лінії є розмежувальний пункт Кривин проміжна станція III класу. Станціїя Кривин сполучена з під'їзною колією баластного кар'єру
"Сільце", протяжністю 8,4 км з мостовим переходом (довжина 159,3 м) через річку Горинь.
Перед мостовим переходом споруджено станцію IV класу Сільце, сполученц під'їзною
залізничною колією АЕС.
На відстані 0,1-3 км від реакторного відділення Хмельницької АЕС може
проводитися транспортування небезпечного вантажу (ОВ) або небезпечного джерела (ОД).
Загальна кількість вибухо - та пожежонебезпечних вантажів, які одночасно можуть
розвантажуватися на всіх фронтах розвантаження і перебувати при цьому в радіусі 100-500
м від реакторного відділення, становить 12 вагонів, що відповідає орієнтовно 670,0 т.
У свою чергу, для зберігання паливно-мастильних матеріалів на АЗС транспортного
цеху АЕС є підземні і наземні ємності:
 підземна ємність місткістю 50 м3 - 6 шт.;
 наземна ємність місткістю 25 м3 - 4 шт.;
 наземна ємність місткістю 5 м3 - 1 шт.;
 наземна ємність місткістю 2,2 м3 - 1 шт.;
Автомобільний шлях державного значення Бердичів-Шепетівка-Острог проходить в
6,3 км на північ від промислового майданчика. Мережа автодоріг АЕС забезпечує
транспортний зв'язок із зазначеною магістраллю.
Автодорога другої технічної категорії від м. Славута до кордону з Рівненською
областю має протяжність понад двадцять кілометрів.
Головний в'їзд на майданчик АЕС здійснюється під'їзним автомобільним шляхом
протяжністю 6,3 км зі сполученням із вказаною дорогою державного значення.
На відстані 0,5-3,0 км від реакторів знаходиться автодорога № 1, якою можливо
транспортувати вибухо - і пожежонебезпечні вантажі, а на відстані 0,3-0,5 км проходить
відгалуження від автодороги № 1 до ВРП-750.
Вибухо-пожежонебезпечні об'єкти, що знаходяться на промисловому майданчику
Хмельницької АЕС і за її межами описані та проаналізовані в остаточному звіті з аналізу
безпеки.
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За результатами аналізу зроблено висновки:
 пожежі, що можуть виникнути за межами і в межах майданчика АЕС, не
вплинуть на об'єкти, що є важливими для забезпечення безпеки і знаходяться в районі
енергоблоків;
 розглянуті зовнішні потенційні джерела не становлять вибухової небезпеки,
оскільки рівні ВУВ в аварійних ситуаціях, що супроводжуються вибухом, є на порядок
нижчими від розрахункових значень, прийнятих в проекті для РО і РДЕС.
Стрільбища і полігони в 10-кілометровій зоні відсутні.
На території м. Нетішин розташований вертолітний майданчик для прийому двох
вертольотів типу Мі-2.
В ЗС ВП ХАЕС є родовища корисних копалин, які експлуатуються нині (таблиця
5.22).
Таблиця 5.22 - Родовища копалин
Місцезнаходження об'єкта, назва
родовища

Площа, га
родовище

Примітка

рекультивованих
земель

Торф
Острозький р-н, Кутянка

100,8

–

Рекультивація
після повного
відпрацювання
родовища

Сапоніт
Славутський р-н, Варварівське
46,5
–
родовище сапонітових глин
Карбонатна сировина для кормових добавок (вапняк)
Білогородський район, Тростянецьке
родовище

20,94

–

Каолін первинний
Шепетівський район, с. Хмелівка,
32,0
3,0
ХМЕЛІВСЬКЕ родовище
Шепетівський район, с. Цмивка
27,3
–
Цмивське родовище каолінів
Сировина цементна (вапняк, глина, суглинок, мергель)
Славутський р-н, с. Кривин, Кривинське
родовище глин

140,0

2,0

Пісок будівельний
Славутський р-н, Репищенське
родовище
Славутський р-н, Полянське родовище

93,5

1,5

140,2

58,0

Славутський р-н, Сільцівське родовище

86,5

28,0

Славутський р-н, Славутське родовище

250,0

10,0

Славутський р-н, Стариця 2

10,0

Славутський р-н, Романинське
родовище (глина, пісок)
Здолбунівський район

35,2

11,0

4,5

–
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Площа, га
родовище

Примітка

рекультивованих
земель

Здовбиця
Здолбунівський район
7,2
–
Коришівське
Острозький район,
53,6
–
Вельбівненське
Камінь будівельний (вапняк, граніт, гранодіорит, мігматити, гнейс)
Шепетівський район,
70,0
–
Судилківське родовище
Шепетівський район, Климентовицьке
24,0
–
родовище
Шепетівський район,
39,0
–
родовище Рудня-Нова
Сировина цегляно-черепична (суглинок, глина, пісок)
Славутський район
Романинське родовище
Гощанський район,
Заруднянське родовище
Гощанський район,
Гощанське родовище
Здолбунівський район,
Здолбунівське родовище

Острозький район,
Острозьке родовище
Острозький район,
Батьківське родовище

35,2

11,0

27,0
15,0
380,0

4,3

10,4

2,5

5,6

–

Рекультивація
після повного
відпрацювання
родовища

Крейда
Здолбунівський район
Здолбунівське родовище

351,0

-

Фосфати
Острозький район,
Малятинське родовище

160,6

-

В районі розташування станції є підприємства-виробники основних будівельних
матеріалів і кар'єри:
 ВАТ "Волинь-цемент" (м. Здолбунів);
 ВАТ "Подільський цемент" (с. Тулинці Кам'янець-Подільського району);
 ЗАТ Шепетівський гранкар'єр" Пронекс " (смт Судилків Шепетівського району);
 ТОВ "Шепетівський гранкар'єр" (с. Рудня-Новенька Шепетівського району);
 ВАТ " Полонський гірничий комбінат "(м. Полонне Хмельницької області);
 Коростенський щебеневий завод (Житомирська область) ТОВ транспортна
компанія " Дортранс";
 кар'єр в с. Крупець Славутського району;
 кар'єр Стариця-2 ВАТ "Управління будівництва Хмельницької АЕС" в м. Нетішин.
Специфічних впливів на АЕС з боку зазначених об'єктів не встановлено.
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До складу гідротехнічних об'єктів ЗС Хмельницької АЕС входять р. Горинь довжиною
157 км і її притоки сумарною протяжністю 450 км. Основні - р. Вілія, верхів'я р. Устя і р.
Гнилий Ріг.
Будь-які мінімально значущі гідротехнічні об'єкти річкової мережі в межах зони
спостереження відсутні. Наявні руслові ставки, що використовуються для господарськопобутових цілей і підтримки необхідного в посушливі роки за санітарними умовами живого
потоку води в русловій мережі, малі за площею (3,0-0,5 га) і об'ємом. Найбільшими з
водосховищ, що знаходяться в межах ЗС на р. Горинь, є Ізяславське (площа 2,25 км2, повний
об'єм 4,15 млн. м3) и Мислятинске (площа 3,02 км2, об'єм 6,30 млн. м3).
Найбільшим водосховищем у басейні р. Горинь є водосховище-охолоджувач
Хмельницької АЕС (площа дзеркала при НПГ 20,0 км2, об'єм при НПГ -120,0 млн. м3).
Виробничі комплекси районів ЗС впливають на стан атмосферного повітря.
За даними Держуправлінь охорони навколишнього середовища областей та
департаментів екоресурсів ОДА питомі показники викидів шкідливих речовин в атмосферу
представлені в таблиці 5.23.
Таблиця 5.23 - Динаміка викидів у атмосферне повітря
Показники

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від
стаціонарних і рухомих джерел з розрахунку на км2, т
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від
стаціонарних і рухомих джерел на одну людину, кг
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від
стаціонарних джерел в розрахунку на км2, т
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від
стаціонарних і рухомих джерел на одну людину, кг
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від
стаціонарних і рухомих джерел з розрахунку на км2, т
Рівненська область

3,867

3,914

3,839

–

–

–

0,793

0,835

0,827

12,4

13,14

13,3

3,07

3,080

3,012

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від
стаціонарних і рухомих джерел з розрахунку на км2, т
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від
стаціонарних і рухомих джерел на одну людину, кг
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від
стаціонарних джерел в розрахунку на км2, т
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від
стаціонарних і рухомих джерел на одну людину, кг
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від
стаціонарних джерел в розрахунку на км2, т

3,0

2,8

2,8

52,3

48,5

48,9

0,7

0,6

0,6

12,9

10,4

10,0

2,3

2,2

2,3

Хмельницька область

Розрахунок максимальних приземних концентрацій нерадіоактивних шкідливих
речовин в атмосфері показує, що їх приземні концентрації, обумовлені викидами АЕС, за
всіма компонентами, а також за групами сумації, не перевищують гранично допустимих
значень для населених пунктів. Навіть у разі підсумування розрахункових максимальних
приземних концентрацій з фоновими, визначеними Державним управлінням екологічної
безпеки у Хмельницькій області, отримані величини за межами СЗЗ не перевищують 0,5
ГДК.
Поводження з рідкими і твердими радіоактивними відходами та їх зберігання
здійснюється відповідно до вимог законодавчо-нормативних документів (закону України [9],
ДСП 6.177-2005-09-02 [18]. Компонування обладнання, регламент технологічних операцій,
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розміщення РРВ і ТРВ в закритих приміщеннях виключають вихід і викид РАВ в навколишнє
середовище.
Вплив промислових та інших господарських об'єктів м. Нетішин, а також самої
Хмельницької АЕС на р. Горинь як джерело водопостачання ряду об'єктів техногенного
середовища мінімізовано шляхом реалізації таких заходів.
Під час пуску енергоблока № 3, а потім і № 4, як і в сучасних умовах роботи
енергоблоків № 1, 2, єдиним потенційним джерелом хімічного впливу на навколишнє
середовище може бути ВО, який приймає очищені виробничі і побутові стічні води з території
АЕС, що не містять радіоактивних домішок, очищені виробничі і побутові стічні води (що
прямують в загальну мережу побутової каналізації) і зливові стоки з майданчика АЕС.
Повеневий водоскид автоматичної дії розрахований на пропуск зливової повені за
умови форсованого горизонту води у водосховищі вище НПГ.
Враховуючи низьку повторюваність, а також виключно великий притік свіжої води у
ВО, який при цьому значно поліпшує якість води у ВО, паводковий водоскид не впливає на
ГДК забруднюючих речовин р. Горинь і не тягне за собою аварійнуситуацію, пов'язану з
хімічними скидами.
Водокористувачі басейнів річок Горинь і Гнилий Ріг не будуть джерелами негативних
впливів на якість води у ВО - отже, негативний вплив водокористувачів на системи
технічного водопостачання АЕС відсутнй.
Нормування гранично допустимих скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти
здійснюється органами Міністерства екологічної безпеки на місцях, виходячи з умови, що
досягнута категорія води при цьому не погіршиться.
З метою дотримання нормативів ГДС водокористувачі зобов'язані забезпечити
необхідний ступінь очищення зворотних вод, а також регулярно здійснювати контроль за
якістю і кількістю зворотних вод, які скидаються у водні об'єкти.
Контроль над якістю води у водних об'єктах України гарантований законодавством і
здійснюється уповноваженими структурами виконавчої влади на місцях. Таким чином, за
умови дотримання всіма водокористувачами вимог водного законодавства погіршення якості
води в р. Горинь і р. Гнилий Ріг не очікується.
Оскільки джерел радіаційного впливу крім АЕС у розглянутій ЗС не виявлено, то
сукупний радіаційний вплив енергоблоків з об'єктами господарської діяльності не
розглядаються.
5.6 Впливом планованої діяльності на клімат, у тому числі
характер і масштаби вик идів парникових газів, та чутливістю
діяльності до зміни клімату
Вплив Хмельницької АЕС на мікроклімат здійснюється за рахунок роботи систем
охолодження АЕС. Вплив систем охолодження на мікроклімат за умови функціонування
чотирьох енергоблоків буде визначатися величиною теплових скидів АЕС, гідротермічними
умовами водосховища-охолоджувача і бризкальних басейнів та характером метеорологічних
процесів в приземному шарі атмосфери.
Найбільші зміни температури повітря будуть спостерігатися в зимовий період і
становитимуть на відстані 0,1 км від урізу води 3,9 °С, на відстані 0,5 км – 1,6 °С; в інші
сезони вони значно нижчі і на відстані 0,5 км можуть досягати 1,1 – 1,4 °С. Найбільші зміни
пружності водяної пари спостерігаються влітку на відстані 0,1 км – 4,8 гПа, найменші зміни
спостерігаються взимку – 1,0 гПа; на відстані 1,0 км влітку ці зміни можуть досягати 2,1 гПа,
взимку – 0,6 гПа.
Під час введення третього і четвертого енергоблоків в експлуатацію вплив систем
охолодження на мікроклімат позначиться на збільшенні додаткового випаровування, а, отже,
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і вологості повітря. Збільшення випаровування, особливо в холодний період року, призведе
до утворення так званих «надводних туманів». Слід очікувати збільшення кількості днів з
туманом і ожеледними утвореннями.
Вплив систем охолодження в першу чергу позначиться на мікрокліматі повітряного
простору, що знаходиться над акваторією водойм, і пошириться на порівняно невелику
територію навколо них.
Зона впливу водосховища-охолоджувача знаходиться в межах 1,0 км, бризкальних
басейнів-0,3 км
Такі зміни температури і вологості повітря, обумовлені роботою систем охолодження
при введенні четвертого енергоблоку Хмельницької АЕС, практично не чинитимуть істотного
впливу на мікроклімат прилеглої території.
5.7 Технологією і речовинами, що використовуються
5.7.1

Використання ядерного палива

Активна зона реактора складається з комплексу складових частин активної зони з
уран-гадолінієвим паливом, призначеним для генерування теплової енергії, організації
теплозйому і управління процесом енерговиділення в реакторних установках.
Комплекс - це сукупність тепловиділяючих збірок (ТВЗ) поглинаючих стрижнів систем
управління та захисту (ПС СУЗ), що забезпечують безпечну експлуатацію реактора та
виконують в його активній зоні взаємопов'язані експлуатаційні функції.
ТВЗ призначена для керованого генерування і передачі теплової енергії з поверхні
твелів і твегів теплоносія в активній зоні реактора протягом усього проектного терміну її
служби без перевищення допустимих меж ушкоджень твелів і твегів. Кількість ТВЗ в активній
зоні реакторів енергоблоків № 3, 4, становить 163 шт.
ПС СУЗ входять в спрямовуючі канали частини ТВЗ в залежності від їх
розташування в активній зоні реактора. Вони призначені для швидкого припинення ядерної
реакції в активній зоні реактора, підтримання його потужності на заданому рівні, її
переведення з одного рівня на інший, вирівнювання поля енерговиділення за висотою
активної зони, попередження і придушення ксенонових коливань. Кількість ТВЗ в активній
зоні реакторів енергоблоків № 3, 4, становить 163 шт.
В свіжому ядерному паливі, завантаженому в ядерний реактор, у процесі
вироблення енергії відбувається зменшення концентрації вихідного подільного матеріалу
235
U з одночасним накопиченням продуктів ділення, а також відбувається накопичення нових
діляться матеріалів, в тому числі – ізотопів плутонію.
Після досягнення запланованої глибини вигоряння, ядерне паливо витягується з
реакторної установки і стає відпрацьованим ядерним паливом (ВЯП), оскільки не може далі
використовуватися в складі колишньої паливної збірки в реакторах такого типу для
вироблення енергії.
Рішення щодо паливної системи реакторної установки передбачають можливість
реалізації 12-місячних і 18-місячних паливних циклів. В активній зоні реактора
передбачається можливість використання ТВС-WR виробництва Westinghouse, починаючи з
першого завантаження, також інших видів палива
Свіже паливо, призначене для завантаження в реактор, спочатку надходить в
сховище свіжого палива (ССП). Сховище свіжого палива проектувалося загальним для
чотирьох енергоблоків Хмельницької АЕС. Зараз ССП використовується для зберігання
свіжого палива енергоблоків № 1, 2.
Все відпрацьоване паливо (ВЯП) зберігається під оболонкою реактора. Ємність
сховища - басейну витримки і зберігання відпрацьованого палива - передбачає охолодження
571816.202.001-ЗОВД

239

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

№ 201811232231

і витримку ВЯП протягом мінімум трьох років. Крім того, в БВ передбачено місце для
аварійного повного вивантаження активної зони. Збільшення місткості басейну витримки
забезпечується застосуванням стелажів з ущільненим кроком розташування касет.
Відпрацьоване паливо після витримки не менше трьох років в БВ може вивозитися
на довготривале зберігання в централізоване сховище ядерного палива (ЦСВЯП) або на
переробку.
Вивантаження відпрацьованих касет з реактора, завантаження свіжих касет з чохлів
в реактор, а також вивантаження зі стелажів відпрацьованих касет в контейнер для вивозу з
реакторного відділення проводиться перевантажувальною машиною. Транспортування
чохла для свіжих касет і контейнера з відпрацьованим паливом під час відправки ВЯП з
реакторного відділення здійснюється полярним краном.
Транспортування ядерного палива територією АЕС здійснюється спеціальним
залізничним транспортом.
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6 ОПИС МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ
ДЛЯ ОЦІНКИ ВПЛИВІВ НА ДОВКІЛЛЯ, ТА ПРИПУЩЕНЬ, ПОКЛАДЕНИХ
В ОСНОВУ ТАКОГО ПРОГНОЗУВАННЯ, А ТАКОЖ ВИКОРИСТОВУВАНІ
ДАНІ ПРО СТАН ДОВКІЛЛЯ
Для оцінки динаміки показників навколишнього середовища оцінюються впливи
протягом виконання всього комплексу робіт, пов'язаних з роботами, що виконувались на
промисловому майданчику Хмельницька АЕС.
При проведенні оцінки впливу на довкілля були розглянуті аспекти діяльності, які
можуть вплинути на стан ресурсів і компонентів природного середовища, а так само
наслідки, пов'язані з впливами. Для визначення кількісних параметрів можливих впливів
використовувалися розрахункові методи і експертні оцінки, засновані на результатах
інженерних вишукувань по майданчику об’єкта проектування та даними по об'єктах аналогах.
При оцінюванні радіаційних факторів враховується радіоактивний розпад
радіонуклідів існуючого забруднення навколишнього середовища, а також додаткового
потенційного забруднення в результаті планованої діяльності. У тих випадках, коли відсутні
достовірні вихідні дані, необхідні для виконання оцінки впливів планованої діяльності на
навколишнє середовище, використовується консервативний підхід.
Прогнозування динаміки показників навколишнього середовища виконані за
допомогою програмного забезпечення «ЕОЛ +» – автоматизованої системи розрахунку
розсіювання викидів шкідливих речовин (Ліцензія № 119867414), який входить до переліку
програм, рекомендованих Мінприроди України до використання [25]. Розрахунковий модуль
системи реалізований згідно з ОНД-86 [26], методикою розрахунку концентрацій в
атмосферному повітрі шкідливих речовин, які містяться у викидах підприємств.
У якості джерел інформації для виконання ОВД використовувалися всі доступні
матеріали, які характеризують сучасний стан компонентів навколишнього середовища в зоні
розташування Хмельницька АЕС, дані моніторингу, результати інженерно-технічних і інших
досліджень минулих років, картографічні матеріали та інша інформація.
Конкретні джерела інформації, які були використані під час підготовки матеріалів
ОВД, зазначено в тексті у вигляді посилань та надані в розділі «Документи та література, на
які посилаються».
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7 ОПИС
ПЕРЕДБАЧЕНИХ
ЗАХОДІВ,
СПРЯМОВАНИХ
НА
ЗАПОБІГАННЯ,
ВІДВЕРНЕННЯ,
УНИКНЕННЯ,
ЗМЕНШЕННЯ ,
УСУНЕННЯ ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, У
ТОМУ ЧИСЛІ (ЗА МОЖЛИВОСТІ) КОМПЕНСАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ
Дотримання природоохоронних вимог має забезпечуватися відповідно до
встановлених обмежень: екологічними, санітарно-епідеміологічними, містобудівними та
протипожежними. Межі встановлені за низкою критеріїв:
 внутрішнє і зовнішнє опромінення персоналу і населення;
 максимально допустимі величини викидів і скидів в навколишнє середовище;
 кількість хімічних викидів шкідливих речовин в атмосферу;
 концентрація шкідливих речовин в приземному шарі атмосфери;
 об'єми спецводокористування та скидів;
 площа санітарно-захисної зони.
 вимоги до системи глибокоешелонованого протипожежного захисту, що сприяє
збереженню функцій СВБ, необхідних для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки АЕС
під час і після пожежі.
При розміщенні, проектуванні, будівництві, експлуатації, продовженні терміну
експлуатації та виведенні з експлуатації енергоблоків виконуються вимоги законодавчих
актів та чинних НД з охорони навколишнього середовища, тобто повинна бути забезпечена
екологічна безпека (стан захищеності навколишнього середовища від порушення його
екологічної рівноваги).
Раціональне використання природних ресурсів, неперевищення встановлених вимог
щодо забруднення навколишнього середовища, дотримання вимог наявних домовленостей
будуть забезпечені за умови реалізації передбачених проектом енергоблоків № 3 і № 4
комплексних заходів, склад яких охоплює усі аспекти забезпечення нормативного стану
навколишнього середовища:
 заходи для збереження ресурсів (збереження і раціональне використання
земельних, водних, енергетичних, паливних ресурсів, повторне використання ресурсів);
 захисні заходи:
архітектурно-будівельні та планувальні рішення;
заходи щодо зменшення радіаційного впливу на навколишнє середовище;
заходи для зменшення нерадіаційного впливу на навколишнє середовище;
 відновлювальні заходи:
технічна та біологічна рекультивація;
нормалізація стану окремих компонентів навколишнього середовища;
 компенсаційні заходи:
компенсація невід'ємної шкоди при нормальній експлуатації енергоблоку;
оцінка необхідних витрат на компенсацію шкоди населенню і
навколишньому середовищу при аваріях;
 охоронні заходи (системи моніторингу):
система контролю радіаційної ситуації на майданчику АЕС та прилеглій
території;
системи спостережень за поверхневими та підземними водами;
моніторингові біоценози та популяції поверхневих вод (біоіндикатори
теплового впливу, евтрофування та радіонуклідного забруднення);
система спостережень за геологічними процесами і станом ґрунтів;
система спостережень за станом основ будівель і споруд;
система оповіщення в зоні спостереження АЕС.
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Поводження з рідкими або твердими радіоактивними відходами, їх зберігання
проводиться відповідно до вимог "Санітарних правил проектування та експлуатації АС".
Для виявлення можливих протікань рідких радіоактивних середовищ на території
енергоблоків проектом передбачені спостережні свердловини, які охоплюють два
водоносних горизонти, розташовані на різних глибинах і обладнані засобами відбору проб
води для контролю.
Таким чином, в умовах нормальної експлуатації АЕС є джерелом хімічного і теплового
забруднення навколишнього середовища, радіоактивний, вплив якого проявляється тільки у
випадку запроектних аварій.
Захист навколишнього середовища від впливу іонізуючого випрмінювання
(під час експлуатації станції) забезпечується наступними заходами та пристроями:
 організацією бар'єрів локалізації відповідно до принципу глибокоешелонованого
захисту;
 створенням замкнутих контурів з радіоактивними середовищами;
 розташуванням систем під тиском I контуру в межах гермооболонки;
 створенням проміжних контурів охолоджуючої води;
 поділом виробничих приміщень на зони суворого і вільного режиму;
 поділом систем вентиляції зон суворого і вільного режиму;
 створенням організованого збору та очищення радіоактивних протікань;
 створенням організованого збору рідких і твердих радіоактивних відходів;
 зберіганням та переробкою відходів у спеціальній будівлі;
 підтриманням радіаційно-кліматичних умов у виробничих приміщеннях
системами вентиляції;
 системою локалізації аварій реакторного відділення.
Захисні заходи від потрапляння радіоактивних речовин в атмосферу, поверхневі і
підземні води, ґрунт і харчові ланцюги забезпечуються:
 наявністю спеціальної системи локалізації, що перешкоджає поширенню
радіоактивних речовин в навколишнє середовище;
 схемою очищення і видалення повітря, яка забезпечується такими основними
заходами:
видалене повітря, що містить радіоактивні ізотопи, проходить очищення на
аерозольних та йодних фільтрах;
проводяться окремі виміри для визначення наявності інертних газів,
аерозолів і йоду;
система вентиляції підтримує тиск в гермозоні нижче атмосферного, що
гарантує в умовах будь-якого протікання з I контуру проходження повітря з
гермозони через фільтри при постійному контролі за його активністю;
очищення технологічних сдувок здійснюється на фільтрах, де відбувається
розпад більшої частини радіоактивних ізотопів ксенону і криптону;
організованим викидом повітря з приміщень зони суворого режиму
реакторного відділення та спецкорпусу (здійснюється через вентиляційні труби
висотою 100 м, що забезпечують необхідне, до концентрацій нижче допустимих,
розсіювання в атмосферному повітрі радіонуклідів, що викидаються);
 організацією СЗЗ (існуюча);
 системою контролю викидів в кожній вентиляційній трубі, який здійснюється
безперервно за допомогою централізованої системи, а також за допомогою індивідуальних
приладів;
 організацією контролю концентрації радіоактивних аерозолів йоду до фільтрів і
після фільтрів вентиляційних систем.
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Основні технічні рішення для систем очищення газоподібних викидів:
 очищення повітря від газоподібних радіоактивних забруднень перед викидом в
атмосферу через вентиляційну трубу здійснюється на аерозольних і йодних фільтрах, що
входять до складу відповідних вентиляційних технологічних систем;
 передбачена система СГО, призначена для очищення газових здувок від
обладнання, що містить радіоактивні середовища;
 до складу системи СГО входять незалежні гілки осушення, охолодження і
очищення газів на вугільних фільтрах;
 ступінь очищення газів по 133Xe - не менше 2,5 порядків;
 газоподібні викиди від зберігання та переробки радіоактивних відходів перед їх
викиданням через вентиляційну трубу відводяться через конденсатор і сепараторвологовідділювач з подальшим перегрівом і фільтрацією.
До вентиляційної труби реакторного відділення також приєднані система вентиляції
оббудови і система спалювання водню, на виході з яких повітря проходить окремий контроль
і фільтрацію перед подачею в вентиляційну трубу.
Для запобігання виносу активності з ББ системи технічного водопостачання
споживачів групи "А" передбачені наступні технічні заходи:
 контроль питомої активності технічної води після теплообмінників САОЗ з
видачею попереджувального сигналу на пульт оператора;
 виконання навколо ББ асфальтобетонного водонепроникного вимощення
шириною 12,5 м з ухилом в сторону басейнів (для вловлювання основної маси вологи при
вітровому винесенні).
Можливість контролю питомої активності технічної води на зливі з теплообмінників
САОЗ дозволяє оператору (у разі розгерметизації трубної системи теплообмінника) вимкнути
і вмикнути аварійну резервну підсистему САОЗ, не допускаючи таким чином подальшого
забруднення води бризкального басейну.
Для вимкнення фільтрації з ББ в них передбачена водонепроникне залізобетонне
облицювання з герметичними стиками і водонепроникний екран з поліетиленової плівки з
системою контрольного дренажу.
В цілому по АЕС, у тому числі і для енергоблоків № 3, 4, з метою захисту підземних
вод від забруднення радіоактивними речовинами передбачені наступні заходи:
 всі неорганізовані протікання вод в зоні суворого режиму збираються мережею
спецканалізації;
 труби спецканалізації виконуються з нержавіючої сталі, прокладаються в
каналах, облицьованих вуглецевою сталлю з епоксидним покриттям;
 стічні води, які можуть бути забруднені радіоактивними речовинами,
очищуються в системі СВО і повторно використовуються в циклі станції;
 приміщення спецводоочищення, вузла збору РРВ, в яких розміщені ємності, що
містять радіоактивні середовища і відходи, мають металевий піддон або облицьовуються
нержавіючою сталлю до рівня можливого затоплення приміщення;
 у приміщеннях з ємностями для радіоактивних середовищ і відходів
передбачено приямки, в яких встановлені сигналізатори появи води;
 радіоактивні води з реакторного відділення підлягають очищенню на
загальностанційних установках, розташованих в спецкорпусі, а також РРВ, що підлягають
захороненню, направляються в спецкорпус нержавіючим трубопроводом, прокладеним на
естакаді, що виключає ймовірність потрапляння транспортованих субстанцій в навколишнє
середовище.
Радіаційний захист обслуговуючого персоналу і виключення радіоактивного
забруднення навколишнього середовища в системі ТРВ забезпечується:
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 спеціальним обладнанням для роботи з ТРВ (контейнерами, транспортними
засобами і т. п.);
 засобами механізації перевантажувальних робіт;
 засобами радіаційного контролю та дезактивації.
Всі транспортно-технологічні операції з ТРВ супроводжуються радіаційним
контролем для забезпечення радіаційної безпеки персоналу станції.
Всі бар'єри, призначені для захисту від потрапляння радіонуклідів в навколишнє
середовище, контролюються системою РК АЕС.
Заходи щодо зменшення нерадіаційного впливу на навколишнє середовище
Основним джерелом забруднення повітряного середовища шкідливими хімічними
домішками є пускорезервна котельна, яка після пусків енергоблоків № 3, 4, буде залучатися
тільки в деяких аварійних ситуаціях, пов'язаних з одночасною зупинкою всіх енергоблоків.
Решта джерел хімічних викидів в атмосферу відносяться до періодичних і не призводять до
порушення нормативного стану приземних шарів атмосфери. Виходячи з цього, спеціальні
заходи щодо зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферу проектом не
передбачені.
Для запобігання або зменшення надходження у водне середовище забруднюючих
речовин, а також для охорони поверхневих вод від виснаження під час спорудження та
експлуатації об'єкту будуть враховані наступні заходи:
 на АЕС запроектована зворотна система технічного водопостачання, що
дозволяє звести до мінімуму екологічне навантаження на поверхневі водні об'єкти
загального користування;
 всі стічні води АЕС після очищення направляються до водосховищаохолоджувача і не скидаються безпосередньо в водні об'єкти загального користування;
 водосховище-охолоджувач АЕС є регулюючою ємністю, що дозволяє
здійснювати забір води з р. Горинь тільки в багатоводні періоди і, відповідно, не впливати на
водогосподарську обстановку в басейні р. Горинь;
 всі зворотні води АЕС, що надходять у водосховище-охолоджувач, проходять
гідрохімічний контроль;
 у випадку перевищення рівня мінералізації та концентрації біогенних елементів у
воді водосховища-охолоджувача проводити продування водосховища-охолоджувача в
межах досягнення їх ГДК, встановленої санітарними нормами;
 дотримання передбачених санітарними нормами, температурних режимів в
розрахунковому створі шляхом розведення продувних вод, що контролюється відповідними
замірами температури води;
 дотримання вимог чинного законодавства щодо охорони та раціонального
використання поверхневих вод.
 Для запобігання або зменшення надходження у водне середовище
забруднюючих речовин, а також для охорони підземних вод від виснаження під час
спорудження та експлуатації об'єкту будуть враховані наступні заходи:
 застосування вод для питних потреб проводити тільки за підтвердження
відповідності якості води вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10;
 ведення регулярного обліку забраної води у журналах встановленої форми, її
якості та глибини рівня води у свердловинах;
 підтримання в робочому стані водомірних приладів для обліку води, кранових
пристроїв для відбору води на лабораторний аналіз, дотримання вимог санітарного режиму
зон санітарної охорони підземних джерел відповідно до ДБН Ст. 2.5-74:2013;
 проведення моніторингу режиму підземних вод (рівня, температури, хімічного
складу);
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 дотримання вимог чинного законодавства щодо охорони та раціонального
використання підземних вод.
Вплив шуму від джерел, розташованих на території промислового майданчика, на
об'єкти за межами СЗЗ АЕС знаходиться в межах норми.
Для обслуговування маслонаповненого обладнання на АЕС передбачено
централізоване маслогосподарство, обладнане установками для очищення і регенерації
масел. Це забезпечує збір масла в аварійних ситуаціях і запобігає його потраплянню в ґрунт.
У головному корпусі під час порушення умов нормальної експлуатації та аварій
можливий витік робочих середовищ з трубопроводів і обладнання внаслідок їх
розущільнення і розриву, в тому числі середовищ, що містять шкідливі компоненти (масло).
Однак у випадку аварій локального характеру об'єм середовища, що витекло (пар, вода,
масло та ін) є невеликим, оскільки розрив обладнання або трубопроводу повним
перерізанням малоймовірний, натомість може статися витік через розущільнення
фланцевого з'єднання або сальники арматури, свищі в трубопроводах і т. п. Такі витоки, як
правило, локалізуються закриттям відповідної відсікаючої чи секційної арматури і не
виходять за межі приміщення. В результаті вони потрапляють на підлогу і відводяться
дренажною системою, пропускна здатність якої достатня для цієї мети. Стосовно масла, все
маслонаповнене обладнання має піддони, які можуть прийняти витоки локального характеру
з наступним організованим відведенням у збірні баки. Аварійний злив масла з
турбоустановки здійснюється в ємність за межами машинного залу.
Відновлювальні заходи:
Технічна та біологічна рекультивація;
Під розміщення Хмельницької АЕС були виділені землі Держлісфонду і
малопродуктивні сільськогосподарські землі. Під будівництво Хмельницької АЕС було
виконано відчуження земель з урахуванням будівництва чотирьох енергоблоків. Заходи,
пов'язані з рекультивацією були закінчені до часу введення в експлуатацію енергоблоку № 1.
Деградаційні процеси ґрунтів, пов'язані з будівництвом АЕС, поширені лише в зоні
промислового майданчика. Наявність їх в зоні спостереження ХАЕС практично не пов'язана з
роботою станції.
Враховуючи незначне додаткове забруднення навколишнього середовища
радіонуклідами при НЕ станції, спеціальні агротехнічні заходи із зміною структури
землекористування сільського господарства, перепрофілювання галузей агропромислового
комплексу та зміни в технологічній переробці продукції вбачаються недоцільними.
Необхідність проведення спеціальних заходів може бути зумовлена тільки
перевищенням встановлених рівнів забруднення радіонуклідами сільськогосподарської
продукції, за яких можливе перевищення ліміту дози, встановленого для населення. Згідно
прогнозної оцінки, додатковий внесок у забруднення довгоживучими радіонуклідами різної
сільськогосподарської продукції за рахунок газо-аерозольних викидів є у тисячі разів нижчим
від існуючого забруднення, яке, в свою чергу, є значно нижчим від встановлених допустимих
рівнів.
У розглянутих аварійних ситуаціях можливе радіоактивне забруднення окремих
територій на рівнях, які визначатимуть сільськогосподарську продукцію, вироблену на цих
угіддях, такою, що не відповідає встановленим допустимим рівням. В такому випадку
можливе застосування контрзаходів, рішення про проведення яких приймається на основі
аналізу реальної ситуації. Порядок застосування контрзаходів регламентований ДГН 6.6.1.6.5.001-98. Контрзаходи застосовуються не для зменшення впливу на ґрунт, а для
зменшення дозових навантажень на населення.
В якості біоіндикаторів радіоактивного забруднення доцільно використовувати гриби,
а також сосну, чорницю, мохи та лишайники (для кожного з ярусів), для яких є достатня база
даних і встановлені відповідні залежності.
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Нормалізація стану рослинності, тваринного світу і природно-заповідного
фонду
За сучасного режиму роботи Хмельницької АЕС спостерігаються різні за
масштабами та впливом антропогенні дії. Головними факторами зміни і зниження стійкості
рослинних спільнот є такі: розорювання, вирубка, випас, сінокос, рекреація, меліорація,
будівництво, розробка кар'єрів (вилучення ґрунтів, геологічних порід), штучні насадження
порід, які не відповідають екологічним умовам, пожежі та інше.
Комплексна оцінка впливу всіх названих факторів свідчить про суттєві зміни
рослинного покриву і деструкції екосистем.
Введення в експлуатацію нових енергоблоків, подальший розвиток інфраструктури,
збільшення кількості обслуговуючого персоналу призведуть до деякого посилення впливу на
природні комплекси, рослинний покрив, проте, можливе їх обмеження шляхом створення
нових заповідних об'єктів, ведення моніторингу та контролю.
В ЗС Хмельницької АЕС знаходиться 47 об'єктів природно-заповідного фонду
різного ступеня заповідності, площа яких більше 3000 га. Це становить трохи більше 1 %
території зони, що в чотири рази нижче від загальнодержавного показника. Заповідні об'єкти
належать до чотирьох категорій-заказники (загальнодержавного та місцевого значення),
пам'ятки природи (загальнодержавного та місцевого значення), заповідні урочища, паркипам'ятки садово-паркового мистецтва. З 47 об'єктів ПЗФ сім об'єктів мають
загальнодержавне значення, решта 40-місцеве.
У лісокористуванні слід дотримуватися оптимального співвідношення природних і
трансформованих типів спільнот, що дозволить стабілізувати ситуацію в умовах
нормального функціонування чотирьох енергоблоків.
Згідно Указу Президента України на території Славутського та Ізяславського районів
Хмельницької області створюється національний природний парк «Мале Полісся» площею
8762,7 гектарів.
Межі національного парку (площа - близько 8762,7 га) умовно прокладені долинами
річок та Нетішинського водосховища-охолоджувача. На півночі - р. Горинь та водосховищеохолоджувач; на сході - р. Горинь; на північному заході - р. Вілія; на півдні - притоки р. Горинь
та р. Вілія. Більша частина південної і південно-Східної ближньої ЗС увійде в цей
Національний парк. Створення парку сприятиме збереженню унікальних природних ресурсів
регіону.
Є всі підстави вважати, що регіональну структуру природних екосистем при цьому
вдасться зберегти.
Для збереження штучно створених насаджень у населених пунктах (м. Славута, м.
Острог, с. Аннополь, с. Кривин, с. Плужне) організовано 5 парків-пам'яток садово-паркового
мистецтва.
Компенсаційні заходи:
Законодавством України передбачені економічні заходи для стимулювання
діяльності, спрямованої на зменшення впливу на навколишнє природне середовище, а саме:
 встановлення лімітів використання природних ресурсів та нормативів викидів
забруднюючих речовин;
 встановлення тарифів плати за використання природних ресурсів, викиди
забруднюючих речовин;
 відшкодування в установленому порядку збитків, завданих порушенням чинного
законодавства.
Вищевказані платежі, що регулярно вносяться ХмельницькоюАЕС в період
експлуатації, спрямовуються на здійснення на регіональному рівні заходів щодо компенсації
шкоди навколишньому середовищу внаслідок здійснення господарської діяльності.
Компенсаційні заходи у соціальній сфері включають такі аспекти:
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 введення
в
експлуатацію
енергоблоків
№ 3,
4
збільшує
рівень
електропостачання населення, комунальних і промислових підприємств;
 створюються нові робочі місця для будівельно-монтажних кадрів та інженернотехнічного персоналу, додаткові робочі місця для населення як у період будівництва АЕС,
так і в період експлуатації;
 розселення додаткових будівельно-монтажних, а потім і експлуатаційних кадрів
неподалік від споруджуваної АЕС стимулюватиме необхідність розширення сфери
соціальних послуг, які поширюються і на місцеве населення;
 згідно рішення уряду вартість електроенергії в ЗС Хмельницької АЕС зараз є на
25 % нижчою порівняно з іншими територіями.
В акваторії ВО організовано рибне господарство рослиноїдних риб для запобігання
замулювання ВО.
Додаткові рівні радіоактивного забруднення ґрунту за умови нормальної експлуатації
станції є в десятки тисяч разів меншими від наявного фонового забруднення. З огляду на той
факт, що радіонукліди надходять до ґрунту в ультрамікрокількостях, вони ніяк не можуть
вплинути на родючість ґрунтів. Їхній вміст у ґрунтах є набагато меншим, ніж вміст поживних
речовин і вони не можуть конкурувати з ними, коли мова йде про ріст рослин. Присутність
радіонуклідів в ґрунтах не впливає також на якість отриманої продукції і врожайність. Отже, в
умовах нормальної експлуатації станції вжиття спеціальних агротехнічних заходів,
спрямованих на зменшення впливу на ґрунт, є недоцільним. Таким чином, шкоди внаслідок
забруднення земель та сільськогосподарської продукції за нормальних умов експлуатації
чотирьох енергоблоків Хмельницької АЕС не буде нанесено.
Атмосферне повітря і земельні ресурси не будуть відчувати антропогенного
навантаження від експлуатації чотирьох енергоблоків.
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8 ОПИС
ОЧІКУВАНОГО
ЗНАЧНОГО
НЕГАТИВНОГО
ВПЛИВУ
ДІЯЛЬНОСТІ НА ДОВКІЛЛЯ, ЗУМОВЛЕНОГО ВРАЗЛИВІСТЮ ПРОЕКТУ
ДО РИЗИКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ЧИ
ПОМ’ЯКШЕННЯ ВПЛИВУ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ДОВКІЛЛЯ
ТА ЗАХОДІВ РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ
Проектна аварія – аварія, для якої проектом визначені вихідні події і кінцеві стани та
передбачені системи безпеки, що забезпечують з урахуванням принципу одиничної відмови
системи безпеки або однієї додаткової помилки персоналу, обмеження її наслідків
установленими межами.
Максимальна проектна аварія – це проектна аварія з найбільш важкими
радіаційними наслідками.
Запроектна аварія – аварія, викликана не врахованими для проектних аварій
вихідними подіями або така, що супроводжується додатковими порівняно з проектними
аваріями відмовами систем безпеки або помилками персоналу. Джерела надходження
радіонуклідів в агроекосистеми для аварій однакові, але наслідки можуть бути різними і
залежать від кількості викинутих радіонуклідів.
Під час радіаційних аварій такого класу відбувається викид в навколишнє
середовище радіоактивних речовин і забруднення природного середовища, в тому числі і
сільськогосподарських угідь. Ступінь забруднення прилеглої до станції території залежить в
першу чергу від кількості викинутих в навколишнє середовище радіонуклідів і характеру їх
розсіювання в атмосфері. Несприятливими погодними умовами вважаються ті, за яких
відбувається мінімальне розсіювання радіоактивних речовин в атмосфері. За таких умов
відбувається формування забруднення невеликої території з дуже великими градієнтами
щільності випадання.
Джерела надходження радіоактивних речовин у ланки агроекосистем при аваріях в
першу
чергу
визначаються
радіонуклідним
складом
викиду,
структурою
сільськогосподарських угідь поблизу станції і порою року.
У випадку аварії в навколишнє середовище викидається така радіоактивна суміш
продуктів поділу: радіоактивні благородні гази (РБГ), радіоізотопи йоду, 137Cs, 90Sr. РБГ не
беруть участі в міграції ланками агробіоценозів з огляду на їхню інертність. Короткоживучі
радіоізотопи йоду відіграють основну роль у забрудненні сільськогосподарської продукції на
ранньому етапі аварії (кілька місяців). Саме на ранньому етапі аварії і проявляються
особливості поведінки радіонуклідів аварійного викиду в ланках агробіоценозів. На більш
пізніх етапах аварії провідну роль в забрудненні продукції гратимуть довгоживучі
радіонукліди 137Cs и 90Sr.
Максимальне забруднення сільськогосподарської продукції може статися у випадку
аварії в період вегетації. Більша частина радіонуклідів, осідаючи з атмосфери під час
проходження хмари, затримується на поверхні рослин, інша частина потрапляє
безпосередньо на ґрунтовий покрив. Під час збору врожаю або випасання худоби на
забруднених пасовищах, радіонукліди (певна кількість від тих, що випали на поверхню
ґрунту) переходять в сільськогосподарську продукцію. Особливо важливим шляхом міграції
радіоізотопів йоду на ранній стадії аварії є ланцюжок "пасовище-тварини-молоко". Якщо
радіоактивне випадання відбулося в пасовищний період, то радіонукліди йоду швидко
включаються в трофічні ланцюги міграції, під час споживання тваринами пасовищної
рослинності, забрудненої аеральним шляхом. Особливо гострими в радіаційному аспектами
є перші тижні після аварії. Тривалість періоду переважно позакореневого забруднення
визначається першим вегетаційним періодом після аварії.
У наступний вегетаційний період після аварії основним механізмом залучення
радіонуклідів в міграцію сільськогосподарськими шляхами стає кореневе надходження
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радіонуклідів з ґрунту рослинами. У разі такої проектної аварії вказаними радіонуклідами
будуть довгоживучі 137Cs и 90Sr і тривалість цього періоду може охоплювати десятки років.
Кореневе надходження радіонуклідів в рослини істотно менше аерального забруднення
рослин завдяки сорбції радіоактивних речовин ґрунтом.
У ближній зоні Хмельницької АЕС в структурі землекористування представлені всі
основні типи сільськогосподарських угідь. Тому основний шлях міграції радіоактивного
випадання в агробіоценозах у випадку очікуваних аварій буде визначатися їх початковим
характером розсіювання в атмосфері (напрямок вітру, стан атмосфери, опади).
Критичним джерелом надходження радіонуклідів у сільськогосподарську продукцію
під час ймовірних аварій будуть луки і пасовища, розташовані в заплаві річки Горинь. Отже,
критичним шляхом міграції радіонуклідів як на ранній фазі аварії, так і на наступних, буде
ланцюжок "пасовища-тварини- тваринницька продукція-людина".
8.1 Максимальна проектна аварія
Під час проведення оцінки забруднення сільськогосподарської продукції в умовах
максимальної проектної аварії (МПА) на енергоблоці Хмельницької АЕС використовувалася
наступна консервативна оцінка для наданих даних щодо викидів радіонуклідів:
 розрахунки проведені для аерального забруднення сільськогосподарської
продукції радіонуклідом аварійного викиду на момент збирання врожаю;
 під час розрахунку використана максимальна щільність забруднення
радіонуклідами.
Під час проведення оцінки враховувалося зниження вмісту радіонуклідів у
сільськогосподарському продукті за рахунок переробки або кулінарної обробки.
Критичним продуктом, з точки зору перевищення допустимих рівнів вмісту
радіонуклідів, будуть овочі. Питома активність 131I і 90Sr в овочах на відстані до 30 км від
станції може перевищувати мінімальні рівні виправданості для прийняття рішення про
вилучення даної продукції або обмеження її споживання. На відстанях до 15 км від джерела
викиду можливе перевищення встановлених нормативів за змістом 137Cs в листових овочах.
Критичним радіонуклідом для хлібобулочної продукції будуть довгоживучі радіонукліди 137Cs
и 90Sr. Питома активність 90Sr в хлібобулочній продукції на відстані до 25 км від станції може
перевищувати мінімальні рівні виправданості для прийняття рішення про вилучення даної
продукції або обмеження її споживання. У всьому діапазоні розглянутих відстаней можливе
перевищення встановлених нормативів за змістом 137Cs и 90Sr в цьому продукті харчування.
Питома активність 131I у молоці на відстані до 20 км від станції може перевищувати
нижні рівні виправданості втручання. На відстанях до 10 км від джерела викиду можливе
перевищення встановлених нормативів за вмістом 137Cs и 90Sr в цьому продукті харчування.
Питома активність 131I у м'ясі на відстані до 20 км від станції може перевищувати
нижні рівні виправданості втручання. На близьких відстанях від джерела викиду можливе
перевищення встановлених нормативів за вмістом 137Cs в м'ясі великої рогатої худоби.
Рівень радіоактивного забруднення капусти і фруктів буде нижчим від встановлених
допустимих значень.
Слід підкреслити, що таке забруднення сільськогосподарської продукції
поширюватиметься вкрай обмеженою територією і заподіяний збиток за рахунок втрати
врожаю буде незначний. Крім того, за більш сприятливих погодних умовах при МПА і викиду
радіонуклідів до або після періоду вегетації, забруднення сільськогосподарської продукції
буде істотно нижчим від наведених оцінок. В разі неспівпадіння часу передбачуваної аварії і
критичного періоду вегетації перед збиранням врожаю забруднення сільськогосподарської
продукції буде значно нижчим. Якщо час аварії не збігається з періодом вегетації рослин, то
радіонукліди почнуть забруднювати сільгосппродукцію тільки наступної весни. Основним
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механізмом їх надходження до рослин буде кореневий шлях забруднення. За такий тривалий
час радіонукліди йоду повністю розпадуться. Радіологічно значущими, при такому сценарії
МПА, на другий рік після аварії можуть бути тільки довгоживучі радіонукліди 137Cs и 90Sr.
8.2 Оцінка дозових навантажень на населення і можливих ефек тів у
випадку аварій (МПА, ЗПА) на ХАЕС
Оцінка дозових навантажень при аварійних ситуаціях є ключовим завданням ОВНС,
оскільки вся сучасна методологія забезпечення радіаційної безпеки об'єктів ядерної
енергетики базується на нормуванні індивідуальних доз населення, причому, головним
чином, в аварійних ситуаціях. Під час проведення оцінки дозових навантажень враховуються
всі шляхи впливу: хмара, інгаляція, поверхні ґрунту і споживання продуктів харчування,
вироблених на забрудненій території. Пакет програм містить бібліотеки величин дозових
коефіцієнтів (доза на одиничне надходження радіонукліда) радіонуклідів за умови їх
інгаляційного або перорального надходження. Ці величини були отримані з використанням
моделі легенів рекомендованої МКРЗ і біокінетичних моделей метаболізму радіонуклідів
Оцінюється весь комплекс дозових характеристик (гострі дози, прижиттєві дози, дози
для органів, дози на все тіло, вклади у дозу різних радіонуклідів аварійного викиду, вклади
шляхів опромінення, внески складових раціону), призначені для нормування радіаційної
безпеки та для вжиття різного типу контрзаходів.
Дози початкового періоду опромінення (гострого опромінення). У даному документі,
згідно [20], визначено дози гострого періоду, сформовані за 14 діб та дози, що формуються
за 50 років після аварії. Ці дози визначаються для оцінки стохастичних наслідків
опромінення.
У даному документі визначені:
 індивідуальні ефективні дози на все тіло»), що сформовані в початковий період
(за 14 діб) і за життя (50 років після гіпотетичної аварії на ХАЕС). Дозові характеристики в
термінах «ефективні дози» використовуються, головним чином, для прийняття рішень під час
розробки контрзаходів;
 дози на окремі органи (щитовидна залоза, шлунок, печінка, підшлункова залоза,
грудні залози, кістковий мозок, поверхня кістки, кришталик ока, гонади, товстий кишечник,
шкіру, легені), що сформовані в початковий період (14 діб) і за життя (50 років після
гіпотетичної аварії на ХАЕС). Дозові характеристики в термінах «дози для органів»
використовуються, головним чином, для оцінки медичних і генетичних наслідків аварійного
опромінення.
Всі дозові характеристики оцінені як повні дози, тобто сформовані спектром
радіонуклідів аварійного викиду, внесок яких у сумарну дозу більше 0,1 %, за всіма шляхами
опромінення (зовнішнє від забрудненої поверхні землі, опромінення з хмари, пероральне
надходження, інгаляція, ресуспензія).
Істотна методична особливість оцінки дозових ситуацій у випадку аварій на ХАЕС
полягає в тому, що дози оцінюються не як окреме значення, а як інтервал значень. Цей
інтервал визначається наступними міркуваннями:
 верхня межа доз відповідає значенням доз на осі радіоактивної хмари;
 нижня межа – середнім значенням.
Зауважимо, що верхня межа величин доз є гіпотетичною, досить консервативною,
яка на практиці не може бути реалізована оскільки відповідає якійсь конкретній геометричній
лінії. Значення доз, що відповідають цій лінії, не мають ніякого колективного сенсу.
Навпаки, середнє значення величини доз відповідає певному реальному
усередненому значенню, що відповідає реальній поведінці людини, яка, зокрема, споживає
сільгосппродукцію з певної площі.
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Тимчасова динаміка і просторова залежність ефективних

Відповідно до [20] для проведення оцінки необхідності вжиття потенційних
невідкладних контрзаходів щодо зменшення опромінення населення і персоналу необхідно
оцінити дозові навантаження, які формуються на ранній стадії аварії. Під час оцінки наслідків
аварій були проведені розрахунки ефективних доз гострого періоду і на основі отриманих
даних, використовуючи критерії виправданості проведення тих чи інших контрзаходів [20]
було зроблено висновок про доцільність їх проведення.
8.2.1.1

Максимальна проектна аварія

Дози гострого періоду
На рисунку 8.1наведена залежність розрахованих очікуваних ефективних доз
гострого періоду аварії (два тижні) для різних відстаней від джерела викиду по осі. Середня
сумарна ефективна доза (враховуються всі шляхи впливу крім надходження радіонуклідів з
продуктами харчування) на межі СЗЗ за цей період складе 3,25·10-6 Зв. Згідно [20] нижні межі
виправданості вжиття невідкладних контрзаходів в термінах відверненої дози на все тіло
складають: укриття - 5·10-3 Зв; евакуація - 5·10-2 Зв; обмежене перебування на відкритому
повітрі - 2·10-3 Зв. Виходячи навіть з максимальних оцінок ефективної дози очевидно, що у
випадку наявності такого викиду проведення вищезазначених невідкладних контрзаходів за
межами СЗЗ станції не є доцільним (рисунок 8.1). Чисельні значення ефективних доз
гострого періоду (включаючи ефективні дози на органи) наведені в додатку Е (таблиця Б. 1).
Отримані оцінки показали, що для цієї аварії в "гострий" період на близьких
відстанях від джерела викиду основними дозотворчими радіонуклідами будуть 95Nb, 131I, 95Zr,
140
Ba (рисунок 8.2). З віддаленням від джерела викиду внесок 131I в ефективну дозу гострого
періоду буде зростати (визначається великою часткою у викиді органічних сполук цього
елемента). У ближній зоні аварії сумарна ефективна доза в основному формується за
рахунок фотонного опромінення від поверхні ґрунту (рисунок 8.3, 8.4).
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Рисунок 8.1 – Залежність очікуваної ефективної дози гострого періоду (два тижні) від
відстані. Нижні межі виправданості проведення контрзаходів (укриття, евакуація [17]
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Рисунок 8.3 – Шляхи формування очікуваної ефективної дози (у відсотках)
гострого періоду. Межа СЗЗ
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гострого періоду. Відстань 15 км від джерела викиду
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Прижиттєві дози
Як було показано вище радіоактивне забруднення сільськогосподарської продукції в
результаті МПА може перевищувати встановлені [20] критерії прийняття рішення про
вилучення, заміну і обмеження вживання такої продукції на відстанях до 30 км. Тобто існує
ймовірність проведення довгострокових контрзаходів. Виходячи з цього, були розглянуті два
сценарії оцінки доз: без проведення контрзаходів і з введенням заборони вживання місцевої
сільськогосподарської продукції, якщо показник забрудненості є вищим від нижніх меж
виправданості [20]. Ці контрзаходи можуть бути реалізовані переведенням ВРХ на стійлове
утримання. Це найефективніший метод зменшення дозових навантажень на населення на
ранній і середній стадіях аварії.
Просторовий розподіл територій, на яких згідно чинних критеріїв ймовірним є
введення заборони на споживання місцевої продукції та строки введення такої заборони
наведено на рисунках 8.6 - 8.9. Саме ці контрзаходи були враховані під час розрахунку
ефективної дози на населення (рисунок 8.5).
Залежності індивідуальних ефективних прижиттєвих (за 50 років) доз для населення
від відстані наведені на рисунку 8.5.. Середня ефективна доза на межі СЗЗ для сценарію з
введенням заборони на споживання місцевої сільськогосподарської продукції склала 4,08·105
Зв. Для сценарію без проведення контрзаходів ця доза була майже на порядок величин
більшою (8,1·10-5 Зв). Таким чином, проведення цього контрзаходу може зменшити дозу для
населення в два рази. Зі збільшенням відстані від джерела викидів дози зменшуються, і вже
на відстані 20 км становлять 2,96·10-6 Зв. Чисельні значення ефективних прижиттєвих доз
без застосування контрзаходів і з введенням заборони на споживання продукції наведено в
додатку Є. Ці дані включають ефективні дози для органів, які можуть бути використані для
оцінки ризиків виникнення стохастичних ефектів від опромінення.

Эффективная доза

1.0E+00

Граница СЗЗ
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1.0E-02
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1.0E-06
0
Средняя

5

10

Средняя без контрмер

15

20
25
30
Максимальная
Расстояние, км
Максимальная без контрмер

35

Рисунок 8.5 – Залежність прижиттєвої очікуваної ефективної дози від відстані.
Сценарії без проведення контрзаходів та із забороною споживання продуктів
харчування згідно з критеріями [20]
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Внесок різних радіонуклідів в сумарну прижиттєву дозу для різних сценаріїв суттєво
відрізняється (рисунок 8.10). Під час застосування контрзаходів основними і
дозоутворюючими радіонуклідами є 134Cs и 137Cs(близько 56 % внеску). Без проведення
контрзаходів загальна картина не змінюється-як і раніше основними дозоутворюючими
радіонуклідами залишаються ізотопи цезію, але зростає частка131I. Проведення цих заходів
дозволяє зменшити надходження131I з продуктами харчування місцевого виробництва і тим
самим зменшити загальний внесок харчового ланцюжка у формування сумарної дози
(рисунок 8.11). Надходження радіонуклідів в організм з продуктами харчування є основним
шляхом формування дози.
Пакет програм COSYMA дозволяє оцінити просторову ймовірність необхідності
введення заборони на споживання місцевих продуктів харчування (таблиця я 8.1)і тривалість
реалізації цього контрзаходу для різних продуктів і на різних відстанях від джерела викиду
(рисунки 8.6- 8.9). Середня ймовірність необхідності введення заборони на споживання
місцевої продукції визначається потужністю, радіонуклідним складом аварійного викиду,
щільністю забруднення території та коефіцієнтом переходу радіонукліду в той або інший
продукт. Найбільша ймовірність необхідності введення цього контрзаходу за межами СЗЗ
неподалік її межі можливе для листових овочів і молока. За межами СЗЗ можливе введення
заборони на споживання листових овочів і молока на термін від 1 до 3 місяців (рисунки 8.6,
8.8). Причому для листових овочів ця заборона може бути введена аж до межі зони
спостереження. Введення цих контрзаходів, в основному, пов'язане із забрудненням
території ізотопами йоду і короткоживучими радіонуклідами. Існує також ймовірність
введення заборони на споживання зернової продукції і м'яса (рисунки 8.7, 8.9), вирощених
неподалік СЗЗ (до 6 км). Згідно отриманих оцінок тривалість введення заборони на цій
території може досягати двох років. З нашої точки зору це дуже консервативна оцінка.
Таблиця 8.1– Залежність середньої ймовірності необхідності проведення контрзаходів
від відстані до джерела викиду
Відстань,
км

Площа
сектора, км2

Молоко

Яловичин
а

Листові
овочі

Коренеплод
и

Картопл
я

Зернові

0,4

0,01

9,72E-02

6,94E-02

9,72E-02

4,17E-02

4,17E-02

6,94E-02

1

0,04

6,94E-02

4,17E-02

6,94E-02

1,39E-02

1,39E-02

4,17E-02

1,5

0,05

4,17E-02

4,17E-02

6,94E-02

1,39E-02

1,39E-02

4,17E-02

2,7

0,22

4,17E-02

1,39E-02

4,17E-02

0,00E+00

0,00E+00

1,39E-02

4

0,38

4,17E-02

1,39E-02

4,17E-02

0,00E+00

0,00E+00

1,39E-02

6

0,87

1,39E-02

1,39E-02

4,17E-02

0,00E+00

0,00E+00

1,39E-02

10

2,79

1,39E-02

0,00E+00

1,39E-02

0,00E+00

0,00E+00 0,00E+00

15

5,45

1,39E-02

0,00E+00

1,39E-02

0,00E+00

0,00E+00 0,00E+00

20

7,64

1,39E-02

0,00E+00

1,39E-02

0,00E+00

0,00E+00 0,00E+00

25

9,82

0,00E+00

0,00E+00

1,39E-02

0,00E+00

0,00E+00 0,00E+00

30

12,00

0,00E+00

0,00E+00

1,39E-02

0,00E+00

0,00E+00 0,00E+00
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Рисунок 8.6 - Просторовий розподіл територій ЗС за необхідності введення обмеження
на споживання молока місцевого виробництва при МПА (схема)

Рисунок 8.7 - Просторовий розподіл територій ЗС за необхідності введення обмеження
на споживання яловичини місцевого виробництва при МПА (схема)
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Рисунок 8.8 - Просторовий розподіл територій ЗС за необхідності введення обмеження
на споживання молока місцевого виробництва при МПА (схема)

Рисунок 8.9 - Просторовий розподіл територій ЗС за необхідності введення обмеження
на споживанням зернопродуктів місцевого виробництва при МПА (схема)
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Рисунок 8.10 – Внесок радіонуклідів (у відсотках) аварійного викиду (МПА) в
сумарну прижиттєву очікувану ефективну дозу Межа СЗЗ
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Запроектна аварія

Величини викиду для запроектної аварії і характеристика умов її протікання наведені
в розділі 5. Запроектна аварія з точки зору оцінки радіологічних наслідків відрізняється від
проектної аварії потужністю викиду та інтегральними величинами викинутих радіонуклідів.
Для оцінки дозових навантажень на населення при ЗПА використані ті ж методи,
інструменти, підходи, що і при МПА..
8.2.1.2.1

Дози острого періоду

В результаті проведених розрахунків отримані залежності очікуваних ефективних
доз гострого періоду аварії (два тижні) Ндля різних відстаней від джерела викиду по осі 8.12.
Середня сумарна ефективна доза (враховуються всі шляхи впливу крім надходження
радіонуклідів з продуктами харчування) на межі СЗЗ за цей період складе 1,1·10-4 Зв. Згідно
[20] нижні межі виправданості вжиття невідкладних контрзаходів в термінах відверненої дози
на все тіло складають: укриття - 5·10-3 Зв; евакуація - 5·10-2 Зв; обмежене перебування на
відкритому повітрі - 2·10-3 Зв. Виходячи з максимальних оцінок ефективної дози на цій
відстані (5,1·10-3 Зв) очевидно, існує ймовірність необхідності введення обмеження
перебування населення на відкритому повітрі на відстані до 4 км від джерела викиду
(рисунок 8.12). Чисельні значення ефективних доз гострого періоду (включаючи ефективні
дози на органи) наведені в додатку Л (таблиця Л.1).
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Рисунок 8.12 – Залежність очікуваної ефективної дози гострого періоду (два
тижні) від відстані. Нижні межі виправданості проведення контрзаходів (укриття,
евакуація) [20]
Отримані оцінки показали, що для цієї аварії в "гострий" період на близьких
відстанях від джерела викиду основним дозотворчим радіонуклідом є 131I (рисунок 8.20).
Радіоізотопи йоду загалом формують понад 80 % ефективної дози гострого періоду аварії.
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На межі санітарно-захисної зони сумарна ефективна доза в основному формується за
рахунок інгаляції (рисунок 8.14). Зі збільшенням відстані від джерела викиду внесок цього
шляху у формування сумарної дози на відстанях до 30 км залишається основним.
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Рисунок 8.13 – Внесок радіонуклідів (у відсотках) аварійного викиду (ЗПА) в
сумарну очікувану ефективну дозу гострого періоду
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Рисунок 8.14 – Шляхи формування очікуваної ефективної дози (у відсотках)
гострого періоду
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Прижиттєві дози
За консервативним сценарієм, аварія відбувається безпосередньо в момент
збирання врожаю. У такому випадку, як було показано вище, за результатами аерального
забруднення сільськогосподарських культур та пасовищної рослинності, радіоактивне
забруднення сільськогосподарської продукції в результаті ЗПА може перевищувати
встановлені [20] критерії прийняття рішення про вилучення, заміну і обмеження вживання
такої продукції на відстанях до 30 км. Тобто існує ймовірність проведення довгострокових
контрзаходів. Виходячи з цього, були розглянуті два сценарії оцінки доз: без проведення
контрзаходів і з введенням заборони вживання місцевої сільськогосподарської продукції,
якщо показник забрудненості є вищим від нижніх меж виправданості [17]. Ці контрзаходи
можуть бути реалізовані переведенням ВРХ на стійлове утримання. Це найефективніший
метод зменшення дозових навантажень на населення на ранній і середній стадіях аварії.
Але цей контрзахід в такому сценарії є не єдиним. Також має бути введена заборона на
споживання іншої сільськогосподарської продукції. Перш за все-листових овочів. На рисунках
8.15- 8.19 показано просторовий розподіл забруднених в результаті ЗПА територій за
необхідності проведення введення заборони на споживання місцевої сільськогосподарської
продукції. Критичними територіями є угіддя, які під час аварії перебуватимуть на осі сліду.
Імовірність необхідності проведення контрзаходи для них максимальна. Залежність
середньої ймовірності необхідності проведення контрзаходів від відстані до джерела викиду
наведена в таблиці 8.2. У таблиці наведені повні площі секторів, а не території, на яких
необхідно проводити контрзаходи.
Це гіпотетичний розгляд сценарію, який підтверджує ефективність цього
контрзаходу. Рішення про проведення контрзаходу має прийматися з урахуванням реальних
даних про розвиток тієї чи іншої аварійної ситуації.
Таблица 8.2 – Залежність середньої ймовірності необхідності проведення контрзаходів
від відстані до джерела викиду
Відстань, Площа
км
сектора,
км2

Молоко

Яловичин
а

Листові
овочі

Коренепло
ди

Картопля

Зернові

0,4

0,01

9,72E-02

9,72E-02

1,25E-01

6,94E-02

6,94E-02

9,72E-02

1

0,04

6,94E-02

6,94E-02

6,94E-02

4,17E-02

4,17E-02

6,94E-02

1,5

0,05

6,94E-02

6,94E-02

6,94E-02

4,17E-02

4,17E-02

4,17E-02

2,7

0,22

4,17E-02

4,17E-02

6,94E-02

4,17E-02

4,17E-02

4,17E-02

4

0,38

4,17E-02

4,17E-02

4,17E-02

1,39E-02

1,39E-02

4,17E-02

6

0,87

4,17E-02

4,17E-02

4,17E-02

1,39E-02

1,39E-02

4,17E-02

10

2,79

4,17E-02

1,39E-02

4,17E-02

1,39E-02

1,39E-02

1,39E-02

15

5,45

4,17E-02

1,39E-02

4,17E-02

0,00E+00

0,00E+00

1,39E-02

20

7,64

1,39E-02

1,39E-02

1,39E-02

0,00E+00

0,00E+00

1,39E-02

25

9,82

1,39E-02

1,39E-02

1,39E-02

0,00E+00

0,00E+00

1,39E-02

30

12,00

1,39E-02

1,39E-02

1,39E-02

0,00E+00

0,00E+00

1,39E-02
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Рисунок 8.15 – Просторовий розподіл територій ЗС за необхідності введення
обмеження на споживання молока місцевого виробництва при ЗПА (схема)

Рисунок 8.16 - Просторовий розподіл територій ЗС за необхідності введення
обмеження на споживання яловичини місцевого виробництва при ЗПА (схема))
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Рисунок 8.17 - Просторовий розподіл територій ЗС за необхідності введення
обмеження на споживання листових овочів місцевого виробництва при ЗПА (схема))

Рисунок 8.18 - Просторовий розподіл територій ЗС за необхідності введення
обмеження на споживання коренеплодів місцевого виробництва при ЗПА (схема)
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Рисунок 8.19 - Просторовий розподіл територій ЗС за необхідності введення
обмеження на споживання зернових місцевого виробництва при ЗПА (схема)

Эффективная доза

1.0E+01
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Рисунок 8.20 – Залежність прижиттєвої очікуваної ефективної дози від відстані.
Сценарії без проведення контрзаходів та із забороною споживання продуктів
харчування згідно з критеріями [20]
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Эффективная доза
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Cs-134
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Other

17
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Рисунок 8.21 – Внесок радіонуклідів (у відсотках) аварійного викиду (МПА) в
сумарну прижиттєву очікувану ефективну дозу Межа СЗЗ
Ниже наведені (рисунок 8.20) отримані оцінки залежностей індивідуальних
ефективних прижиттєвих (за 50 років) доз на населення від відстані. Середня ефективна
доза на межі СЗЗ для сценарію з введенням заборони на споживання місцевої
сільськогосподарської продукції склала 3,2·10-4 Зв.. Для сценарію без проведення
контрзаходів ця доза є мінімум на порядок величин більшою (2,2·10-3 Зв). Таким чином,
проведення цього контрзаходу може зменшити дозу для населення в два рази. Зі
збільшенням відстані від джерела викидів дози швидко зменшуються, і вже на відстані 30 км
становлять 2,2·10-5 Зв. Чисельні значення ефективних прижиттєвих доз без застосування
контрзаходів і з введенням заборони на споживання продукції наведено в додатку З. Ці дані
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включають ефективні дози для органів, які можуть бути використані для оцінки ризиків
виникнення стохастичних ефектів від опромінення.
Внесок різних радіонуклідів в сумарну прижиттєву дозу для різних сценаріїв суттєво
відрізняється
(рисунок
8.21).
Під
час
застосування
контрзаходів
основними
131
I – 24 %. Без проведення
дозоутворюючими радіонуклідами є ізотопи цезію-53 % и
контрзаходів основний внесок у сумарну дозу вносить 131I (близько 48 %). Проведення цих
заходів дозволяє зменшити надходження радіонуклідів з продуктами харчування місцевого
виробництва і тим самим зменшити загальний внесок харчового ланцюжка у формування
сумарної дози (рисунок 8.22). Надходження радіонуклідів в організм з продуктами
харчування є основним шляхом формування дози.
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Рисунок 8.22 – Шляхи формування очікуваної ефективної індивідуальної
прижиттєвої дози (у відсотках) при ЗПА. Межа СЗЗ
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8.3 Висновки
Проведений аналіз продемонстрував, що для зони спостереження Хмельницької
АЕС критичним джерелом надходження радіонуклідів у сільськогосподарську продукцію при
ймовірних аваріях будуть луки і пасовища, розташовані в заплаві річки Горинь. Отже,
критичним шляхом міграції радіонуклідів як на ранній фазі аварії, так і на наступних, буде
ланцюжок "пасовища-тварини- тваринницька продукція-людина".
Експериментальні дослідження та аналіз літературних джерел показали, що
техногенне радіоактивне забруднення об'єктів навколишнього середовища, включаючи
продукцію сільськогосподарського виробництва, в зоні спостереження Хмельницької АЕС
знаходиться на низькому рівні. Спостерігається стійка тенденція до зменшення вмісту 137Cs
(глобальні випадання, випадання в результаті аварії на ЧАЕС) внаслідок його радіоактивного
розпаду.
Проведені розрахунки (з урахуванням реальних ґрунтових умов зони спостереження
Хмельницької АЕС і розрахункових полів концентрацій радіонуклідів) показали, що
максимальне додаткове забруднення сільськогосподарської продукції радіонуклідами
(кореневий шлях надходження, 137Cs) в умовах нормальної експлуатації станції буде
неістотним (менше 0,01 %) у порівнянні з наявними рівнями вмісту природних та техногенних
радіонуклідів в продуктах харчування населення.
Проведені оцінки забруднення сільськогосподарської продукції при МПА і ЗПА
показали, що в результаті аерального забруднення на ранніх стадіях аварій можливе
перевищення допустимих рівнів вмісту радіонуклідів. На відстані до 30 км від джерела
викиду радіоактивного забруднення сільськогосподарської продукції може перевищувати
встановлені мінімальні рівні виправданості втручання і дій щодо обмеження споживання
сільськогосподарської продукції місцевого виробництва. Слід підкреслити, що зазначені
обмеження споживання продуктів харчування місцевого виробництва отримані виходячи з
мінімальних меж виправданості за НРБУ. Під час використанні безумовно виправданих рівнів
втручання (для прийняття рішень про вилучення, заміну і обмеження споживання
радіоактивно-забруднених продуктів харчування) за НРБУ, параметри обмежень (час
заборони, площі земельних угідь тощо) можуть бути істотно меншими. Рішення про
обмеження чи про повне вилучення (і заміну) окремих продуктів харчування є об'єктом
оптимізації.
Згідно з наведеними результатами розрахунків при аварійних ситуаціях, в ролі
основних дозоутворюючих радіонуклідів для біоценозів можна розглядати короткоживучі
радіонукліди. З урахуванням цього можна стверджувати, що сумарні річні дози опромінення
агроекосистем як при нормальній роботі енергоблоку, так і при розглянутих аваріях не
повинні досягнути рівнів доз, що можуть спричинити негативні ефекти.
Населення, яке проживає поблизу АЕС, може отримати дозу опромінення за рахунок
газо-аерозольних викидів АЕС, що не перевищує 4 % граничної дози, тобто < 40 мкЗв/рік,
причому ця доза формується всіма шляхами впливу. Проведена для консервативних умов
оцінка показала, що на межі СЗЗ ефективна річна доза з урахуванням всіх шляхів впливу
для критичної групи населення склала 0,6 мкЗв. Максимальна розрахункова ефективна
індивідуальна доза - 2,8 мкЗв / рік, отримана на відстані 0,5 км в східному напрямку від
станції. На відстані 25 км сумарна ефективна доза зменшується до сотих мкЗв.
Оцінено індивідуальні ефективні дози на населення в результаті МПА. Проведені
консервативні оцінки з урахуванням всіх шляхів впливу показали, що на кордоні СЗЗ середня
Індивідуальна прижиттєва доза може скласти 80 мкЗв. Основними дозоутворюючими
радіонуклідами є ізотопи цезію, 95Zr, 95Nb. Після введення заборони на споживання
сільськогосподарської продукції місцевого виробництва ця доза може бути зменшена до 40
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мк Зв, при цьому заборона не є обов'язковою. Згідно критеріїв, немає необхідності в
реалізації укриття, евакуації населення. Дози не досягають порогу виникнення
детермінованих ефектів. Індивідуальні ризики виникнення стохастичних ефектів для
населення знаходяться на прийнятному рівні.
Оцінено індивідуальні ефективні дози на населення в результаті ЗПА. Проведені
консервативні оцінки з урахуванням всіх шляхів впливу показали, що на кордоні СЗЗ середня
індивідуальна прижиттєва доза може скласти 2,2 мЗв. Основними дозоутворюючими
радіонуклідами є ізотопи цезію і йоду. З введенням заборони на споживання
сільськогосподарської продукції місцевого виробництва ця доза може бути зменшена до
0,3 мЗв, при цьому заборона не є обов'язковою. Згідно критеріїв, за межами СЗЗ немає
необхідності в реалізації укриття, евакуації населення. Дози не досягають порогу виникнення
детермінованих ефектів. Індивідуальні ризики виникнення стохастичних ефектів для
населення в разі невжиття контрзаходів перевищують межу індивідуального ризику на
відстанях до 4 км від джерела викиду. У разі проведення контрзаходів (обмеження
перебування населення на відкритому повітрі) індивідуальні ризики виникнення стохастичних
ефектів не перевищують межу індивідуального ризику для населення
Исходя из полученных значений доз при рассматриваемых авариях, можно сделать
вывод, что имеющиеся в настоящее время СЗЗ и ЗН Хмельницкой АЭС не требуют
расширения при введении в эксплуатацию энергоблоков № 3, 4.
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9 ВИЗНАЧЕННЯ
УСІХ
ТРУДНОЩІВ
(ТЕХНІЧНИХ
НЕДОЛІКІВ,
ВІДСУТНОСТІ ДОСТАТНІХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ АБО ЗНАНЬ),
ВИЯВЛЕНИХ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА
ДОВКІЛЛЯ
Труднощів у процесі підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля будівництва
енергоблоків № 3, 4 Хмельницької АЕС не виявлено. Наявних технічних засобів та знань
достатньо.
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10 УСІ
ЗАУВАЖЕННЯ
І
ПРОПОЗИЦІЇ,
ЩО
НАДІЙШЛИ
ДО
УПОВНОВАЖЕНОГО
ЦЕНТРАЛЬНОГО
ОРГАНУ
ПІСЛЯ
ОПРИЛЮДНЕННЯ
НИМИ
ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО
ПЛАНОВАНУ
ДІЯЛЬНІСТЬ, А ТАКОЖ ТАБЛИЦЮ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ІНФОРМАЦІЇ
ПРО
ПОВНЕ
ВРАХУВАННЯ,
ЧАСТКОВЕ
ВРАХУВАННЯ
АБО
ОБҐРУНТУВАННЯ
ВІДХИЛЕННЯ
ОТРИМАНИХ
ПІД
ЧАС
ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ЗАУВАЖЕНЬ ТА ПРОПОЗИЦІЙ
Згідно вимог Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" Повідомлення про
плановану діяльність, що підлягає оцінці впливу на довкілля, було офіційно оприлюднено
26.11.2018 за № 201811232231 на сайті Міністерства екології та природних ресурсів України.
З метою проведення громадського обговорення планованої діяльності,
Повідомлення про плановану діяльність було опубліковано у газетах: «Життя і Слово», від
08.12.2018 № 97-98(83-84), «Зоря Надгориння» від 13.12.2018 № 50(11226)., «Перспектива»,
від 08.12.2018 № 50 та на сайті Хмельницької АЕС.

Рисунок 10.1 – Публікація Повідомлення про плановану діяльність
в газеті «Життя і Слово»
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Рисунок 10.2 – Публікація Повідомлення про плановану діяльність
в газеті «Зоря Надгориння»
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Рисунок 10.3 – Публікація Повідомлення про плановану діяльність
в газеті «Перспектива»
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Рисунок 10.4 – Розміщення Повідомлення про плановану діяльність
на сайті Хмельницької АЕС
У відповідності до п. 7 ст. 5 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" протягом
20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, яка
підлягає оцінці впливу на довкілля, громадськість може надати уповноваженому
територіальному органу зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень
та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Протягом даного періоду надійшли зауваження і пропозицій від громадськості (лист
Мінприроди від 16.10.2018р. № 7/5422-18), додаток В.
У таблиці 10.1 наведено відповіді та пояснення до зауважень і пропозицій
громадськості щодо планованої діяльності.
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Таблиця 10.1 – Результати розгляду зауважень
№

Зауваження

Лист ГО «Центр екологічних ініціатив «Екодія» та ГО «Екоклуб» від 17.04.2018 № 103
Загальні рекомендації

571816.202.001-ЗОВД

Звіт з оцінки впливу на довкілля (ОВД) має бути повністю
або частково складений окремо для енергоблоку № 3 та
енергоблоку № 4 у зв'язку із різними вихідними умовами,
а саме: різним станом наявних будівельних конструкцій.

Не враховано

Звіт з оцінки впливу на довкілля (ОВД) повинен включати
інші, не перераховані у даному документі, фактори й
інформацію, що передбачена вимогами законодавства
України.

Враховано

Звіт з ОВД має включати обґрунтування та процедуру
вибору саме реакторної установки ВВЕР-1000
виробництва Skoda JS a.s.. із обов'язковим розглядом
альтернативної реакторної установки.
Звіт з ОВД має включати розгляд інших технічних
альтернатив для отримання відповідної кількості
електричної енергії.

Враховано частково

Не враховано

«Звіт з оцінки впливу на довкілля» (ОВД)
розроблений відповідно до вимог п.2 ст.6 Закону
України «Про оцінку впливу на довкілля» 2059-VIII від
23 травня 2017 року та Порядку передачі
документації для надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля,
затвердженого Постановою КМУ від 13 грудня 2017р.
№ 1026 та містить інформацію щодо усього
комплексу планованої діяльності
«Звіт з оцінки впливу на довкілля» (ОВД)
розроблений відповідно до вимог п.2 ст.6 Закону
України «Про оцінку впливу на довкілля» 2059-VIII від
23 травня 2017 року з урахуванням екологічних,
санітарно-гігієнічних, протипожежних,
містобудівельних й територіальних обмежень згідно
діючих нормативних документів.
Інформація щодо опису виправданої альтернативи
запропонованого варіанта планованої діяльності
наведена в розділі 2
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«Звіт з оцінки впливу на довкілля» (ОВД)
розроблений відповідно до вимог п.2 ст.6 Закону
України «Про оцінку впливу на довкілля» 2059-VIII від
23 травня 2017 року та містить інформацію у
відповідності до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на довкілля та
фінансування оцінки впливу на довкілля,
затвердженого Постановою КМУ від 13 грудня 2017р.
№ 1026
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Інформація про повне врахування, часткове врахування чи
обґрунтоване відхилення зауваження

№

Зауваження

1

Підстави для проведення оцінки впливу на довкілля
Відомості про документи, що є підставою для
спорудження енергоблоків № 3 та 4 із використанням
реакторної установки ВВЕР-1000 виробництва Skoda JS
a.s..

Враховано

1.2

Перелік попередніх погоджень й експертних висновків
щодо оцінки впливу на довкілля.

Враховано

Необхідність здійснення діяльності по спорудженню
енергоблоків № 3, 4 визначена Розпорядженням
Кабінету Міністрів України «Про підготовчі заходи
щодо будівництва нових енергоблоків ХАЕС» від
21.07.2005 № 281-р та наказу Міністерства палива та
енергетики «Про підготовчі заходи щодо будівництва
енергоблоків № 3, 4 ХАЕС» від 22.08.2005 № 425
Наявні погодження й експертні висновки наведені у
додатках
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У рамках підготовки Звіту з ОВД має бути оцінений
кумулятивний вплив на компоненти довкілля від роботи
одночасно чотирьох енергоблоків, зокрема, забір води з
р. Горинь при поєднанні несприятливих явищ (високі
температури повітря та меженний стік) і теплового та
хімічного навантаження на об’єкти водного середовища
Звіт з ОВД має включати оцінку впливу на довкілля при
нормальній роботі і при настанні проектних та
запроектних аварій різного рівня важкості, включаючи
аварію із падінням великого пасажирського літака,
аналогічного Воеіпд 777/ Воеіпд 737, із повними баками
пального на вузлові точки енергоблоків ХАЕС № 3 та 4

Інформація про повне врахування, часткове врахування чи
обґрунтоване відхилення зауваження
Враховано частково Інформація щодо опису кумулятивного впливу
планованої діяльності наведена в розділі 5.5
Не враховано
Існуючі технічні рішення АЕС забезпечують безпеку
при впливах від падіння літальних апаратів (маса на
рівні 10 т.с) на конструкції реакторного відділення.
Для майданчика ХАЕС з урахуванням статистичного
аналізу льотної повітряної обстановки, проходження
воздужних коридорів і розташування аеропортів
виконана оцінка ймовірності падіння літальних
апаратів, різних типів на об'єкти важливі для безпеки,
яка показала, що ймовірність реалізації такого В.П.
знаходиться на рівні 10-7-10 -8 / Р.Г. Така ймовірність
знаходиться на рівні «відсіву» для обліку події при
проектуванні (тобто як проектна основа) виходячи з
принципів МАГАТЕ при розробці проекту
передбачається виконати додаткові оцінки впливів від
падіння літальних апаратів.
При цьому види впливів, методологія і критерії оцінок
будуть узгоджені Держатомрегулювання України.
За результатами аналізу на підставі отриманих даних
ризиків від реалізації такої вихідної події будуть
визначені і розглянуті можливі організаційно-технічні
заходи..

№
1.3

1.5
1.6

571816.202.001-ЗОВД

2

2.1
2.2

280

Метеорологічні й аерокліматичні умови
Метеорологічні умови
Сонячна радіація
Температура повітря
Температура ґрунту
Вологість повітря
Хмарність
Атмосферні опади
Сніжний покрив
Промерзання ґрунту
Випаровування
Вітер
Атмосферні явища: тумани, заметілі, грози
Стихійні метеорологічні явища
Аерокліматичні умови
Режим вітру на висотах
Повторюваність, середня потужність і інтенсивність
приземних інверсій
Повторюваність, середня потужність і інтенсивність
піднятих інверсій
Висота шару перемішування

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.5

Враховано

Інформація наведена у розділі «Виконавці звіту»

Враховано

Інформація наведена у Вступній частині та в розділі
12

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.1

Враховано

Інформація наведена в розділі 3.1

Враховано

Інформація наведена в розділі 3.1
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2.3

Перелік і коротка характеристика видів впливів на
довкілля при спорудженні, експлуатації та знятті з
експлуатації енергоблоків.
Дані про будь-які попередні громадські обговорення
питання спорудження енергоблоків № 3 та 4 на
Хмельницькій АЕС.
Відомості про замовника, проектувальника та виконавця
ОВД.
Основні закони, що регламентують забезпечення
ядерної, радіаційної та екологічної безпеки.
Фізико-географічна і кліматична характеристики району і
майданчиків енергоблоків, враховуючи можливість
тривалих посух
Фізико-географічне районування

Інформація про повне врахування, часткове врахування чи
обґрунтоване відхилення зауваження
Враховано
Інформація наведена в розділі 4
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1.4

Зауваження

№

2.5
2.6

571816.202.001-ЗОВД

2.7

Режим хмарності
Стійкість атмосфери
Умови рельєфу
Геоморфологічні умови
Орографічні умови
Гідрологічні умови

Інформація про повне врахування, часткове врахування чи
обґрунтоване відхилення зауваження

Враховано

Інформація наведена в розділі 3.4

Враховано

Інформація наведена в розділі 3.8

Враховано

Інформація наведена в розділі 3.8

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.4

Загальний опис енергоблоків

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.4

Короткий опис технологічного циклу та його основних
елементів
Компоновочні рішення
Технологічний цикл першого і другого контурів
Опис систем водопідготовки, спецводоочистки і
збереження РАВ
Системи охолодження і технічного водопостачання
Системи безпеки
116 Система керування і захисту
Система контролю і керування технологічними

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.4

Узагальнена характеристика рослинного і тваринного
світу
Рослинність
Тваринний світ
Реєстр об'єктів природно-заповідного фонду

3
3.1

3.2.1

Загальна характеристика енергоблоків 3 та 4 і
господарської діяльності у зоні його впливу
Загальні положення. Вихідні положення, що
обґрунтовують можливість спорудження енергоблоку 3 та
4
Економічні фактори
Екологічні фактори
Соціальні фактори
Характеристика енергоблоків
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Інформація наведена в розділі 3.1

Висновки

3.2

281

Враховано

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

2.4

Зауваження

№

Зауваження
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3.2.1.3 Короткий опис майданчику енергоблоку та зв’язків
із навколишньою територією
3 2 1 4 Основні технічні характеристики й обсяги
вироблення продукції
Споживані ресурси
Використання ядерного палива
2.1.5.2 Споживання технічної води
Споживання питної води
Споживані земельні ресурси
Вплив енергоблоку на навколишнє середовище

Враховано

Комплексна (зведена) програма підвищення рівня
безпеки енергоблоків атомних електростанцій
(http://energoatom.com.ua/ua/actvts16/integrated_security_program-161) впроваджується
ДП НАЕК «Енергоатом» для діючих енергоблоків
АЕС. Енергоблоки, які будуються будуть враховувати
всі аспекти підвищення безпеки запроваджені
вказаною програмою
Інформація наведена в розділі 1.1

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.4

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.4.3, 1.4.5

3.2.2.1 Джерела впливу на навколишнє середовище

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.5

Джерела радіаційного впливу

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.5.1

Джерела рідких, твердих і газоподібних радіоактивних

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.5.1

№ 201811232231

3.2.2

Враховано
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процесами
Системи радіаційного захисту, радіаційного контролю й
автоматизованого контролю радіаційної обстановки
Загальноблокова система надійного електропостачання
Режими роботи енергоблоків
Характеристики основного устаткування енергоблоків
12 Транспортно-технологічні операції
Характеристика використовуваного ядерного палива
3.2.1.1.14 Джерело походження ядерного палива та
поводження із ВЯП
3.2.1.1.15 Можливості диверсифікації джерел постачання
ядерного палива
3.2.1.2 Програма модернізації енергоблоків

Інформація про повне врахування, часткове врахування чи
обґрунтоване відхилення зауваження

№

Зауваження

Інформація про повне врахування, часткове врахування чи
обґрунтоване відхилення зауваження

відходів
Враховано

Інформація наведена в розділі 1.5.1

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.5.2

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.5.1

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.5.2

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.5.1

ВІДХОДІВ

571816.202.001-ЗОВД
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Джерела фізичного, теплового і хімічного впливу
Джерела теплового впливу
Джерела хімічного впливу на навколишнє водяне
середовище
2.1.4.3 Джерела хімічного впливу на навколишнє
повітряне середовище
Характеристики радіоактивних викидів за умов
нормальної (штатної) експлуатації енергоблоків 3 та 4
2.1 Радіоактивні викиди реакторного відділення
Характеристика радіоактивних викидів спецкорпусу і
блочної знесолювальної установки.
2 3 Викиди АЕС
Характеристика хімічних викидів
Характеристика хімічних викидів до атмосфери
Характеристика скидань, що містять хімічної домішки, до
навколишнього водного середовища
Виробничі стоки
Господарсько-побутові та дощові стоки
З 2.2.3 2.2 1 Джерела скидних вод
Якісна і кількісна характеристики скидних вод
3.2.2.3.2.3 Продувні води системи охолодження
Характеристика установок і систем збереження відходів і
зв'язків цих систем із навколишнім природним
середовищем
1 Збереження рідких радіоактивних відходів
З
2.2.4.2 Установка з отвердіння рідких
радіоактивних відходів
З 2.2.4 3 Збір, транспортування і переробка
радіоактивних масел
4 Збереження твердих радіоактивних відходів (ТРВ)

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

Характеристики радіоактивних відходів (РАВ)
Характеристика джерел рідких радіоактивних відходів
3.2.2.1.3.2 Характеристика джерел твердих радіоактивних

№

Зауваження

571816.202.001-ЗОВД
3.2.3

Інформація наведена в розділі 1.5.2; 5.3
«Звіт з оцінки впливу на довкілля» (ОВД)
розроблений відповідно до вимог п.2 ст.6 Закону
України «Про оцінку впливу на довкілля» 2059-VIII від
23 травня 2017 року та містить інформацію у
відповідності до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на довкілля та
фінансування оцінки впливу на довкілля,
затвердженого Постановою КМУ від 13 грудня 2017р.
№ 1026

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.5.1; 8
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284

Вплив енергоблоку на навколишнє середовище при
знятті його з експлуатації
Нормативна база реалізації зняття з експлуатації
енергоблоку АЕС
Стратегія і базовий варіант зняття з експлуатації
Зміст діяльності на окремих етапах зняття енергоблоку з
експлуатації
3.2.2.6.4 Оцінка кількості радіоактивних відходів, що
утворяться при знятті енергоблоку з експлуатації
Характеристика джерел і оцінка кількості рідких
радіоактивних відходів
Характеристика джерел і оцінка кількості твердих
радіоактивних відходів
Оцінка впливу енергоблоку на навколишнє середовище
при знятті його з експлуатації
Оцінка радіаційного впливу
6.5.2 Оцінка нерадіаційного впливу
5.3 Оцінка хімічного впливу
Можливі аварійні ситуації, що призводять до впливу на
навколишнє середовище
Аналіз можливих порушень нормальної експлуатації та
аварій
Проектні аварії, що призводять до радіаційного впливу.
Технічні заходи для запобігання аваріям
Запроектні аварії, що призводять до радіаційного впливу,
включаючи сценарії у разі виникнення аварій із падінням

Враховано

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

4 5 Комплекс з переробки радіоактивних відходів
6 Система поводження з ТРВ
Система збору, збереження й утилізації нерадіоактивних
відходів
Шламонакопичувач
4 7.2 Спорудження з обробки мулу з очисних споруджень
побутових стоків
Перевезення відходів територією ХАЕС і поза її межами
Вплив і оцінка впливу шуму й електричного поля

Інформація про повне врахування, часткове врахування чи
обґрунтоване відхилення зауваження

№

3.2.5

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.5.1; 8

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.3

№ 201811232231
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3.3

великого пасажирського літака, аналогійного Воеіпд 777/
Воеіпд 737, із повними баками пального на вузлові точки
блоків ХАЕС 3 та 4
Аварії, що призводять до хімічних (нерадіоактивних)
викидів і скидів до атмосфери
4 Аварії систем поводження з радіоактивними відходами
3.2.3.2 Кількісна й якісна характеристика скидів і викидів
при аваріях
Кількісна й якісна характеристика скидів і викидів при
аваріях у системах реакторного відділення
2 Кількісна й якісна характеристика хімічних
(нерадіоактивних) викидів при аваріях
3 Кількісна й якісна характеристика скидів при аваріях у
системах поводження з радіоактивними відходами
4 Кількісна й якісна характеристика скидів і викидів при
аваріях під час транспортування радіоактивних
матеріалів, включно із паливом і відпрацьованим
паливом (ВЯП).
Загальна оцінка рівня безпеки енергоблоку
Радіаційна безпека
Ядерна безпека
Дотримання природоохоронних вимог
Загальна оцінка можливості будівництва енергоблоків 3
та 4 на наявних фундаментах.
Експертний висновок щодо фізичної можливості
розташування енергоблоків № 3 та 4 із застосуванням
реакторної установки ВВЕР-1000 виробництва Skoda JS
a.s. на наявних фундаментах.
Експертний висновок щодо стану наявних фундаментів та
інших будівельних конструкцій і можливості їх фізичного
використання для енергоблоків № 3 та 4 із застосуванням
реакторної установки ВВЕР-1000 виробництва Skoda JS
a.s.
Сучасний стан і перспективи господарської діяльності у
зоні впливу енергоблоків

Інформація про повне врахування, часткове врахування чи
обґрунтоване відхилення зауваження

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

3.2.4

Зауваження

№
3.3.1

3.3.3

571816.202.001-ЗОВД

4
4.1

Вплив об'єктів господарської діяльності
Вплив об'єктів господарської діяльності на повітряне
середовище
3.3.3.2 Оцінка викидів об'єктів господарської діяльності,
розміщених у 30-кілометровій зоні
Визначення спільного впливу енергоблоків 1,2, 3 та 4 з
об'єктами господарської діяльності 30-кілометрової зони
Характеристика навколишнього природного середовища
й оцінка впливів на нього
Геологічне середовище
Загальна характеристика геоморфологічних
особливостей, геологічної і структурно- тектонічної
будови
4.1.1.1 30-кілометрова зона ХАЕС
Пункт ХАЕС
Проммайданчик ХАЕС
Місто Нетішин
Аналіз наявних і прогнозованих негативних ендогенних і
екзогенних процесів і явищ
30-кілометрова зона АЕС
Пункт ХАЕС
Проммайданчик ХАЕС
4 Сейсмічна характеристика
Оцінка прогнозного впливу геологічного середовища на
об'єкти енергоблоку й енергоблоку - на геологічне
середовище
4.1.3 Обґрунтування заходів щодо запобігання чи
обмеження впливів
Повітряне середовище і мікроклімат

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.5; 3.5, 5.2

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.5; 3.3, 4, 5.2, 5.3

Враховано

Інформація наведена в розділі 3.2; 5.1

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.5; 3.1 та 5.3
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4.2

Основні промислові, транспортні, гідротехнічні об'єкти
1.1 Промислові об’єкти
Транспортні об'єкти
Гідротехнічні об'єкти
Характеристика сільськогосподарської діяльності

Інформація про повне врахування, часткове врахування чи
обґрунтоване відхилення зауваження
Враховано
Інформація наведена в розділі 1.5; 3.7

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

3.3.2

Зауваження

4.2.1

Обґрунтування пріоритетних видів впливів
4.2.1.1 Обмеження з радіологічного захисту
2 Обмеження опромінення персоналу і населення
3 Обмеження радіоактивних викидів
2.1.4 Оцінка впливу нерадіоактивних (хімічних) викидів
Вплив викидів тепла і вологи з водойм систем
охолодження на повітряне середовище
Характеристика фонового забруднення
Радіоактивне забруднення атмосферного повітря
Хімічне забруднення атмосферного повітря
Оцінка рівня забруднення середовища викидами
енергоблоків 3 та 4
Визначення кількісних характеристик хімічного
(нерадіоактивного) забруднення
Оцінка рівнів радіаційного забруднення при нормальній
експлуатації й аварійних ситуаціях
Фонове забруднення радіонуклідами території, що
прилягає до Хмельницької АЕС
Розрахунок прогнозних оцінок забруднення території
регіону радіонуклідами при нормальній експлуатації
енергоблоків
2 3.2 3 Розрахунок можливого забруднення території
регіону при максимальній проектній аварії
2.4 Розрахунок можливого забруднення території регіону
при запроектній аварії, включаючи сценарії у разі
виникнення аварій із падінням великого пасажирського
літака, аналогінчого Boeing 777/Boeing 737, із повними
баками пального на вузлові точки блоків ХАЕС 3 та 4
2 3.2.5 Розрахунок можливого забруднення території
регіонів, через які пролягає шлях транспортування
радіоактивних матеріалів, включно із паливом
Обґрунтування гранично припустимих викидів і заходів
щодо обмеження впливів енергоблоків 1, 2, 3 та 4
Оцінка впливу водойми-охолоджувача і бризкальних
басейнів на мікроклімат і обґрунтування заходів щодо

4.2.2

571816.202.001-ЗОВД

4.2.3

4.2.4

287

4.2.5

Інформація про повне врахування, часткове врахування чи
обґрунтоване відхилення зауваження
Враховано
Інформація наведена в розділі 1.5; 3.1 та 5.3

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.5; 3.3 та 5.3

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.5; 3.3 та 5.3

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.5; 3.3 та 5.3

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.5; 3.4 та 5.3

№ 201811232231

Зауваження

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

№

Зауваження

4.3

обмеження впливів.
Загальні відомості про систему технічного
водопостачання ХАЕС
Особливості формування мікроклімату
4 2.5.3 Дослідження основних характеристик мікроклімату
в умовах водойми-охолоджувача і бризкальних басейнів
Прогнозна оцінка впливу водойми-охолоджувача і
бризкальних басейнів на мікроклімат при роботі чотирьох
енергоблоків
Висновки
Поверхневі води

4.3.1

4.3.2

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.5; 3.4 та 5.3

Враховано

Інформація наведена в розділі 3.4

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.5; 3.4 та 5.3
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Загальні дані про водні об'єкти і водозбірні басейни
4.3.1.1 Гідрографічні характеристики водних об’єктів у 30кілометровій зоні ХАЕС
4.3.1.2 Опис основних річок
4.3.1.3 Система спостережень на водних об'єктах
4.3.1.4 Рівневий режим річок
Водність річок
Температура води
Льодові явища
Мутність води і стік наносів
Водобалансові параметри
1 Сучасний режим стоку р. Горинь
4.3.2.1.1 Характеристика побутового стоку до р. Горинь
4. 3 2.1.2 Вплив господарської діяльності на якість та
кількість стоку р. Горинь включно із даними щодо забору
води з р. Горинь при поєднанні несприятливих явищ
(високі температури повітря та меженний стік)
Характеристики природного стоку р. Горинь
Водогосподарчий баланс р Горинь у зоні ХАЕС
Коротка методика розрахунку водогосподарчого балансу
4 3 2 2.2 Ресурси річкового стоку
4 3.2.2.3 Ресурси підземних вод, що враховуються у
водогосподарчому балансі
4 3.2.2.4 Водоспоживання і водовідвід

Інформація про повне врахування, часткове врахування чи
обґрунтоване відхилення зауваження
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571816.202.001-ЗОВД

№

№

571816.202.001-ЗОВД

Враховано

Враховано частково

Інформація наведена в розділі 1.5; 3.4 та 5.3
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«Звіт з оцінки впливу на довкілля» (ОВД)
розроблений відповідно до вимог п.2 ст.6 Закону
України «Про оцінку впливу на довкілля» 2059-VIII від
23 травня 2017 року та містить інформацію у
відповідності до Порядку передачі документації для

№ 201811232231

4.3.4

2.2.5 Втрати на випаровування
Санітарні витрати
Результати розрахунків водогосподарського балансу
Якість вод
4 3.3 1 Характеристика системи гідролого-гідрохімічного
моніторингу на ХАЕС, обсяг і методики досліджень
Характеристика санітарно-гігієнічного стану водних
об'єктів, включаючи радіологічний фактор
43.3.2.1‘Характеристика санітарно-гігієнічного стану
водойми-охолоджувача
Характеристика санітарно-гігієнічного стану водотоків
43.3.2.3 Радіаційна характеристика водних об'єктів зони
спостереження Хмельницької АЕС
Порівняльна характеристика стану водних об'єктів за
фізичними і хімічними показниками
4 3.3.3.1 Мінералізація і головні іони
Біогенні речовини
Органічні речовини (ОР)
4 Фізико-хімічні показники
4 3.3.3.5 Важкі метали, нафтопродукти і синтетичні
поверхнево-активні речовини
Інтегральна оцінка за індексом забруднення води
4 Прогнозна оцінка впливу продувки водоймиохолоджувача на якість води у р. Горинь
Оцінка процесів формування якості води в оборотній
системі
4.2 Прогнозна оцінка гідрохімічного режиму води в
оборотній системі
3 Вплив продувних вод на тепловий і сольовий режим р.
Горинь
Біологічні характеристики, включаючи видовий склад,
біомасу гідробіонтів і біопродуктивність
4 3.4 1 Матеріали і методи
Характеристики водойм і умови проживання гідробіонтів
Бактеріопланктон

Інформація про повне врахування, часткове врахування чи
обґрунтоване відхилення зауваження
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4.3.3

Зауваження

№

571816.202.001-ЗОВД

4.3.6

4.4
4.4.1

Фітопланктон
4.3.4.5 Зоопланктон
4.3.4.6 Зообентос
Перифітон
4.3.4.8 Продукційно-деструкційні характеристики
фітопланктону
Інтегральна екологічна оцінка якості води
Імовірність біологічних перешкод
Оцінка можливості використання водних об'єктів для риб і
інших гідробіонтів
Матеріали і методи
Кормова база риб
Склад іхтіофауни водойми-охолоджувача
4.3.5.4 Умови відтворення риб і врожайність їх молоді
5 Характеристика промислу риб у водоймі
5.6 Вплив введення енергоблоків 3 та 4 на рибництво

Інформація про повне врахування, часткове врахування чи
обґрунтоване відхилення зауваження
надання висновку з оцінки впливу на довкілля та
фінансування оцінки впливу на довкілля,
затвердженого Постановою КМУ від 13 грудня 2017р.
№ 1026

Враховано частково

Враховано

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.5; 3.4 та 5.3

Загальні дані про гідрогеологічні умови, потужність зони
активного водообміну; дані про господарське
використання підземних вод
4 4 1.1 30-кілометрова зона ХАЕС
4 4 1.2 Пункт ХАЕС
Проммайданчик
Місто Нетішин
Характеристика території за умовами захищеності
підземних вод

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.5; 3.4 та 5.3
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Обґрунтування заходів щодо запобігання чи зменшення
впливу енергоблоку на поверхневі води
Аналіз впливів AEC на поверхневі води
Заходи щодо запобігання чи зменшення впливу введення
енергоблоків 3 та 4 на поверхневі води.
Заходи щодо запобігання чи зменшення кумулятивного
впливу на поверхневі води від роботи одночасно
чотирьох енергоблоків ХАЕС
Підземні води

«Звіт з оцінки впливу на довкілля» (ОВД)
розроблений відповідно до вимог п.2 ст.6 Закону
України «Про оцінку впливу на довкілля» 2059-VIII від
23 травня 2017 року та містить інформацію у
відповідності до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на довкілля та
фінансування оцінки впливу на довкілля,
затвердженого Постановою КМУ від 13 грудня 2017р.
№ 1026
Інформація наведена в розділі 1.5; 3.4 та 5.3

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

4.3.5

Зауваження

№

4.4.3

571816.202.001-ЗОВД
4.4.4

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.5; 3.4 та 5.3

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.5; 3.4 та 5.3

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.5; 3.4; 5.3 та 7
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Дані про господарське використання підземних вод
Сорбційні властивості ґрунтів
Опис пунктів гідрогеологічних спостережень і результати
спостережень
1 30-кілометрова зона ХАЕС
Пункт ХАЕС (включаючи проммайданчик)
Місто Нетішин
Нетішинский водозабір господарсько-питного
водопостачання
Оцінка впливу техногенного впливу на ґрунтові води і
водоносні горизонти, що використовуються для питних,
господарських і інших цілей
Морфометричні, гідродинамічні та воднобалансові
параметри
30-кілометрова зона ХАЕС (регіональна гідрогеологічна
модель району)
4 4.3.1.2 Пункт ХАЕС - проммайданчик, водоймаохолоджувач, м. Нетішин (гідрогеологічна модель
локального рівня)
4.4.3.2 Прогнозна оцінка хімічного і теплового
забруднення
Прогнозна оцінка радіаційного забруднення у зоні
спостереження і на проммайданчику АЕС
Оцінка санітарно-гігієнічного та радіаційного стану
підземних вод зони спостереження Хмельницької АЕС
4.4.3.4.1 Санітарно-гігієнічний стан підземних вод
Оцінка радіаційного стану питної води
Заходи, що рекомендуються, з контролю надходження
речовин-забруднювачів, погіршення якості води
4.4.4.1 Заходи щодо контролю підземних вод на
проммайданчику
4 4.4 2 Заходи щодо контролю якості води Нетішинского
водозабору господарсько-питного
водопостачання ХАЕС
Висновки

Інформація про повне врахування, часткове врахування чи
обґрунтоване відхилення зауваження
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4.4.2

Зауваження

№
4.5

571816.202.001-ЗОВД

4.5.2

4.6
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4.6.1

Грунти
Характеристика генетичних видів ґрунтів, аналіз
забруднень
4.5.1.1 Структура ґрунтового покриву
4.5.1.2 Просторова диференціація ґрунтів і їх положення
стосовно ХАЕС
4.5.1.3 ФІЗИКО-ХІМІЧНІ властивості ґрунтів
Водно-фізичні властивості ґрунтів
1.5 Структура землекористування, вплив агротехніки на
зміну властивостей ґрунтів
Ландшафтно-морфологічна структура
Ландшафтно-геохімічна структура
Характеристика забруднень
Оцінка впливу енергоблоків № 3 та 4 на ґрунти та оцінка
кумулятивного впливу на ґрунти від роботи одночасно
чотирьох енергоблоків ХАЕС
Оцінка можливих змін фізико-хімічних і водно-фізичних
властивостей ґрунтів з урахуванням особливостей
землекористування
Оцінка ступеня деградації ґрунтів
Прогнозна оцінка можливого згромадження речовинзабруднювачів на ландшафтно- геохімічних бар’єрах і
їхньому виносі за межі 30-кілометрової зони чи зони
їхнього вертикального переносу
Оцінка орографічних факторів формування первинних і
вторинних полів забруднення й орографичних бар'єрів
Аналіз і оцінка перерозподілу речовин-забруднювачів,
їхнього нагромадження на ландшафтно-геохімічні бар'єри
Оцінка умов «виносу-транзиту-акумуляцї» 90Вг і 137Сз
Обґрунтування заходів щодо запобігання чи зменшення
впливів на ґрунт
Висновки
Рослинний та тваринний світ
Вихідні дані і натурні дослідження для оцінки стану

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.5; 3.5 та 5.2

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.5; 3.5 та 5.2

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.5; 3.5, 5.2 та 7

Враховано частково

Інформація наведена в розділі 1.5; 3.8 та 5.3
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4.5.1
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№

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.5; 3.8 та 5.3
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рослинного та тваринного світу
Загальна характеристика рослинного покриву
Фітоценотична характеристика рослинності
Мала рослинності і пояснювальна записка до неї
4 6.1.1.3 Аналіз природної рослинності на тестових
ділянках
Структура фітоценозів
Раритетний фіто- і ценофонд
Сучасний стан лісів і їх оцінка
Оцінка лісових ресурсів 30-кілометрової зони
Оцінка інтенсивності лісокористування
Оцінка якості деревини
Оцінка фітопатологічної й ентомологічної ураження
Оцінка пожежонебезпеки лісових масивів
2 6 Оцінка періодичності вирубки лісу
Характеристика тваринного світу за експедиційними й
анкетними дослідженнями
1 Комахи
Лісовий ентомокомплекс
4 6.1.3.3 Чагарниковий ентомокомплекс 4.6.1.3.'4 Лучний
ентомокомплекс
Болотний ентомокомплекс 4 6.1.3.6 Водний
ентомокомплекс
Ентомокомплекс антропогенних екосистем
Визначення видового складу, домінантних видів комах,
шкідників і паразитів
Фауна амфібій
Фауна рептилій
11 Фауна птахів
4 6 1.3 12 Фауна ссавців
Оцінка впливу енергоблоків 3 та 4 на рослинний і
тваринний світ та оцінка кумулятивного впливу на
рослинний і тваринний світ від роботи одночасно
чотирьох енергоблоків ХАЕС
4 6.2.1 Можливі зміни складу лісів; популяцій рослин і

Інформація про повне врахування, часткове врахування чи
обґрунтоване відхилення зауваження

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД
4.6.2

Зауваження

№

Зауваження

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.5; 3.8 та 5.3

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС
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тварин
4 6.2.1.1 Оцінка впливу енергоблоків 3 та 4 та оцінка
кумулятивного впливу від роботи одночасно чотирьох
енергоблоків ХАЕС на рослинний світи 30-кілометрової
зони
4 6.211.1 Методика оцінки екологічних факторів
Визначення біоіндикаторов для екологічних оцінок
4 6.2 1.1.3 Вибір біоіндикаторов для оцінки
радіоактивного забруднення
Підходи до оцінки можливого збитку лісовому
господарству, грибним і ягідним
угіддям, рекреаційній діяльності
Можливі зміни і порушення лісових співтовариств
4 6 2.1.1 Оцінка можливого впливу енергоблоків 3 та 4 на
тваринний світ 4 6.2 1.3.1 Визначення зооіндикаторів для
екологічних оцінок
1 3.2 Оцінка можливої деструкції популяцій тварин,
руйнування екосистем, часткова чи повна ліквідація
ареалів
4.6.2.2 Можливі зміни складу популяцій водних рослин і
тварин
4 6.2.2.1 Підсистеми (планктон)
Контурні підсистеми (бентос, перифітон)
Можливі порушення у біоценозах; обґрунтування заходів
щодо запобігання виснаження і деградації рослинних
співтовариств і популяцій тварин
Можливі порушення біоценозів, обґрунтування заходів
щодо запобігання виснаження та деградації рослинних
співтовариств
Оцінка можливих змін фітоценозів у результаті зміни
рівня поверхневих і підземних вод, гідрохімічного складу
Оцінка загрози зникнення чи пригноблення рідкісних
видів, занесених до "Червоної книги України"
Оцінка впливу енергоблоків 3 та 4 та оцінка
кумулятивного впливу від роботи одночасно чотирьох

Інформація про повне врахування, часткове врахування чи
обґрунтоване відхилення зауваження

№

5.1.1

571816.202.001-ЗОВД

5.1.2

5.2

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.5.1

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.5.1

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.5.1

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.5.1

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.5.1; 5.2, 5.3
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енергоблоків ХАЕС на заповідні об'єкти
Можливі порушення фауни 30-кілометрової зони
6 2.3.2.1 Оцінка загрози зникнення чи пригноблення
рідкісних видів, занесених до Червоної книги
Раритетні види тварин 30-кілометрової зони Висновки
Аналіз джерел надходження радіонуклідів до
агроекосистем при нормальній експлуатації і проектних
та запроектних аваріях
Аналіз джерел надходження радіонуклідів до
агроекосистем при нормальній експлуатації енергоблоку
5.1.1.1 Джерела надходження радіонуклідів
Область аналізу
Викид при запроектній аварії
Сценарій атмосферного переносу
Методика оцінки атмосферного переносу і забруднення
поверхні
Результати
Джерела надходження радіонуклідів до агроекосистем
при проектних аваріях
Джерела надходження радіонуклідів
Область аналізу
1.2.3 Викид при проектній аварії
Сценарій атмосферного переносу
Методика оцінки атмосферного переносу і забруднення
поверхні
Результати
Аналіз джерел надходження радіонуклідів до
агроекосистем при запроектних аваріях. включаючи
сценарії у разі виникнення аварій із падінням великого
пасажирського літака, аналогінчого Boeing 777 / Boeinq
737, із повними баками пального на вузлові точки блоків
ХАЕС 3 та 4
Джерела надходження радіонуклідів
Область аналізу
Викид при запроектній аварії

Інформація про повне врахування, часткове врахування чи
обґрунтоване відхилення зауваження
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5.1

Зауваження

№

571816.202.001-ЗОВД

5.4

5.5

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.5.1; 5.2

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.5.1; 5.2

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.5.1; 5.2

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.5.1; 5.2

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.5.1; 5.2
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5.5.1

Сценарій атмосферного переносу
Методика оцінки атмосферного переносу і забруднення
поверхні
Результати
Прогноз вмісту біологічно значимих радіонуклідів у
компонентах агроекосистем. сільськогосподарської
продукції при нормальних умовах експлуатації
Забруднення сільськогосподарської продукції
радіонуклідами до введення в експлуатацію енергоблоків
№ 3 та 4 Хмельницької АЕС
Прогнозні оцінки додаткового внеску у забруднення
сільгосппродукції при нормальній експлуатації
енергоблоків № 3 та 4 Хмельницької АЕС.
Прогноз вмісту біологічно значимих радіонуклідів у
компонентах агроекосистем і сільгосппродукції при
запроектних аваріях, включаючи сценарії у разі
виникнення аварій із падінням великого пасажирського
літака, аналогінчого Boeing 777/Boeinq 737, із повними
баками пального на вузлові точки блоків ХАЕС 3 та 4
Методика прогнозу
Методика викладу результатів
Результати прогнозу вмісту радіонуклідів у компонентах
агроекосистем і сільгосппродукції (нормовані умови)
Результати прогнозу вмісту радіонуклідів у компонентах
агроекосистем і сільгосппродукції для конкретних точок
(використання нормованих прогнозів)
Оцінка дозових навантажень на критичні компоненти
агроекосистем і можливих ефектів при нормальних
умовах експлуатації, проектних аварій та запроектних
аварій, включаючи аварію із падінням великого
пасажирського літака, аналогічного Boeing 777/ Boeinq
737, із повними баками пального на вузлові точки
енергоблоків ХАЕС № 3 та 4 Оцінка дозових навантажень
на населення
Оцінка дозових навантажень на критичні компоненти

Інформація про повне врахування, часткове врахування чи
обґрунтоване відхилення зауваження
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5.3

Зауваження

№

агроекосистем і можливих ефектів при нормальних
умовах експлуатації, проектних і запроектних аварій
Режим нормальної роботи енергоблоку
2 Режим проектної аварії
Вплив іонізуючого випромінювання на компоненти
екосистем
Дозові навантаження на критичні компоненти
агроекосистем і можливих ефектів при нормальних
умовах експлуатації і при максимальній проектній аварії
та запроектній аварії
Формування дозових навантажень на населення за
рахунок природних і штучних радіонуклідів при роботі
енергоблоків № 3 та 4 у режимі нормальної експлуатації
Очікувані дозові навантаження на населення при
максимальній проектній аварії на енергоблоці
Оцінка дозових навантажень на критичні компоненти
агроекосистем і можливих ефектів при запроектних
аваріях, включаючи сценарії у разі виникнення аварій із
падінням великого пасажирського літака, аналогічного
Boeing 777/ Boeing 737, із повними баками пального на
вузлові точки блоків ХАЕС 3 та 4

Інформація про повне врахування, часткове врахування чи
обґрунтоване відхилення зауваження

Враховано

Враховано частково

Інформація наведена в розділі 1.5.1; 5.4

№ 201811232231

297

Інформація наведена в розділі 1.5.1; 5.2
Існуючі технічні рішення АЕС забезпечують безпеку
при впливах від падіння літальних апаратів (маса на
рівні 10 т.с) на конструкції реакторного відділення.
Для майданчика ХАЕС з урахуванням статистичного
аналізу льотної повітряної обстановки, проходження
воздужних коридорів і розташування аеропортів
виконана оцінка ймовірності падіння літальних
апаратів, різних типів на об'єкти важливі для безпеки,
яка показала, що ймовірність реалізації такого В.П.
знаходиться на рівні 10-7-10 -8 / Р.Г. Така ймовірність
знаходиться на рівні «відсіву» для обліку події при
проектуванні (тобто як проектна основа) виходячи з
принципів МАГАТЕ при розробці проекту
передбачається виконати додаткові оцінки впливів від
падіння літальних апаратів.
При цьому види впливів, методологія і критерії оцінок
будуть узгоджені Держатомрегулювання України.
За результатами аналізу на підставі отриманих
даних ризиків від реалізації такої вихідної події будуть
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5.6

Зауваження

Зауваження

6.1

Постановка задачі
Сценарії оцінки доз
Дози як функція часу і відстані
5.6.4 Динаміки формування доз внутрішнього
опромінення від перорального надходження радіонуклідів
при запроектній аварії
5.6.5 Дози початкового періоду аварії як функція відстані
від ХАЕС. Структура результатів
5.6.6 Прижиттєві дози (довгострокові) як функція відстані
від ХАЕС
Аналіз демографічної ситуації у зоні впливу

6.2

Враховано
Враховано частково

Інформація наведена в розділі 1.5.1;
«Звіт з оцінки впливу на довкілля» (ОВД)
розроблений відповідно до вимог п.2 ст.6 Закону
України «Про оцінку впливу на довкілля» 2059-VIII від
23 травня 2017 року та містить інформацію у
відповідності до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на довкілля та
фінансування оцінки впливу на довкілля,
затвердженого Постановою КМУ від 13 грудня 2017р.
№ 1026
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Оцінка стану здоров'я населення у районі ХАЕС
1 Об'єкти і методи досліджень
Рівень медичного обслуговування м. Славута та м.
Полонне і відповідних районів
Аналіз особливостей захворюваності населення м.
Славута і м Полонне
4 Поглиблений аналіз стану здоров'я дитячого населення
м. Славута
Поглиблене вивчення захворюваності дітей
Вивчення функціонального стану та фізичного розвитку
дітей
Комплексна оцінка стану здоров'я дітей
Оцінка імунного статусу дитячого населення, яке
проживає у містах Славута і Полонне Хмельницької
області
Результати І етапу імунологічного обстеження дитячого
населення, яке проживає у м Славута і Полонне
Оцінка стану клітинного та гуморального імунітету, а
також факторів неспецифічної резистентності дітей, які
живуть у м Славута і Полонне
Вивчення соціально-гігієнічних умов життя і частоти
медико-біолопчних факторів ризику розвитку патології у

Інформація про повне врахування, часткове врахування чи
обґрунтоване відхилення зауваження
визначені і розглянуті можливі організаційно-технічні
заходи.
Враховано
Інформація наведена в розділі 1.5.1; 5.2
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№

№

6.4

571816.202.001-ЗОВД

6.5

7.1

дітей
Визначення ступеня ризику розвитку патологій у
населення в умовах нормальної експлуатації
Оцінка впливу малих доз радіації в умовах нормальної
експлуатації блоків 1, 2, 3 та 4 Хмельницької АЕС для
всіх вікових груп населення
Оцінка позитивних і негативних впливів енергоблоків на
соціальне середовище
Обґрунтування заходів, що запобігають погіршення
життєдіяльності населення
Оцінка впливів на навколишню техногенне середовище
Сільськогосподарські, промислові і житлово-комунальні
об'єкти
Об’єкти історико-культурного фонду
6.5.3 Обґрунтування заходів щодо забезпечення
збереження техногенного середовища
Заходи з забезпечення екологічної безпеки

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.5.1; 5.3

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.5.1; 5.3

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.5; 3.6, 5.4

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.5; 3.6, 5.4

Враховано

Інформація наведена в розділі 7; 11
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Організація моніторингу (охоронні заходи)
Система контролю радіаційного стану на майданчику
АЕС і прилеглі території
7.1.1.1 Задачі й організаційна структура .системи
радіаційного контролю
7.1.1.2 Контроль джерел радіоактивного забруднення
навколишнього середовища
7.1.1.3 Автоматизована система контролю радіаційного
стану навколишнього середовища
Системи спостережень за поверхневими та підземними
водами
Система спостережень і контролю якості поверхневих
вод
7.1.2.2 Система спостережень і контролю якості
підземних вод
Моніторингові біоценози та популяції поверхневих вод
Біоіндикатори теплового впливу й атрофірування
Біоіндикатори радіонуклідного забруднення

Інформація про повне врахування, часткове врахування чи
обґрунтоване відхилення зауваження
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6.3

Зауваження

№

7.2.1
7.2.2

571816.202.001-ЗОВД
7.2.3

Резюме
Система спостережень за геологічними процесами,
станом ґрунтів і основ будинків і споруд
Призначення і структура системи спостережень
Система спостережень за станом основ будинків і споруд
Організація захисних і відбудовних заходів щодо
запобігання чи забруднення нормалізації стану
навколишнього середовища
Архітектурно-будівельні і планувальні рішення
Захисні заходи для зменшення впливу на навколишнє
середовище
7.2.2.1 Захист навколишнього середовища від впливу
іонізуючих випромінювань
Міри, що передбачаються, з керування запроектної аварії
(включаючи аварію із падінням великого пасажирського
літака, аналогічного Boeing 777/ Boeing 737, із повними
баками пального на вузлові точки енергоблоків ХАЕС
№ 3 та 4.) й ослаблення наслідків її впливу на
навколишнє середовище
Захисні заходи для зменшення нерадіаційного впливу на
навколишнє середовище і ресурсозберігаючі технології у
виробничому циклі
Система оповіщення у зоні впливу АЕС
Система фізичного захисту

Інформація про повне врахування, часткове врахування чи
обґрунтоване відхилення зауваження

Враховано

Інформація наведена в розділі 7; 11

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.4, 7; 11

Враховано

Інформація наведена в розділі 7; 11

Не враховано
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ВП ХАЕС відноситься до категорованих об’єктів, є
ядерною установкою.
Заходи на особливий період передбачаються згідно
ДБН Б.1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок
розроблення, погодження та затвердження розділу
ІТЗ ЦЗ (ЦО) у містобудівній документації на
особливий період (ДСК)»
Ядерний матеріал, радіоактивні відходи та інші
джерела іонізуючого випромінювання, що є
потенційним джерелом небезпеки ХАЕС для
навколишнього середовища підлягають фізичному
захисту згідно Закону України «Про фізичний захист
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7.2

Зауваження

7.3

Компенсаційні заходи у період будівництва і при
нормальних умовах експлуатації та виведення блоків з
експлуатації
Оцінка необхідних витрат на компенсацію збитку
населенню і навколишньому середовищу при аваріях
Економічні аспекти аварії
Загальні вимоги з оцінки
Викиди при ЗПА і МПА
Оцінка контрзаходів
7.4.4.1 Типи контрзаходів
7.4.4.2 Розмір доз, при яких уводяться контрзаходи
7 4.4.3 Критерії та рівні втручання при введенні обмежень
на харчові продукти
7.4.4.4 Області, де вводяться контрзаходи на ранній
стадії ЗПА
Результати оцінки контрзаходів
Процедура і ціль
Рання стадія
Ранні контрзаходи, що вводяться за дозовими критеріями
(укриття, евакуація, йодна профілактика)
Обмеження споживання забруднених харчових продуктів
Обмеження споживання харчових продуктів за дозовими
критеріями
Узагальнені оцінки
7 4.6 Економічні аспекти аварії
Грошові одиниці
7.4.6.2 Інфляція
7 4.6.3 Валовий національний дохід на душу населення
Складові витрат

7.4

Інформація про повне врахування, часткове врахування чи
обґрунтоване відхилення зауваження
ядерних установок, ядерних матеріалів,
радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого
випромінювання». Розділи щодо забезпечення
фізичного захисту розроблюються на підставі
проектної загрози і є матеріалами з обмеженим
доступом

Не враховано

571816.202.001-ЗОВД

Не враховано

Еколого-економічна оцінка можливих збитків у
випадку аварії та оцінка витрат на подолання
наслідків аварій відбувається відповідно до статті 33
та розділу 13 Закону України «Про використання
ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закону
України «Про цивільну відповідальність за ядерну
шкоду та її фінансове забезпечення» та Віденської
конвенції за цивільну відповідальність. Експлуатуюча
організація забезпечує фінансове покриття
відповідальності за ядерну шкоду у межах,
встановлених Ст. 6 Закону України «Про цивільну
відповідальність за ядерно шкоду та її фінансове
забезпечення».
Відповідно до статті 43 Закону України «Про
використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»
для одержання ліцензії на експлуатацію ядерної
установки надаються фінансові гарантії щодо
відшкодування можливої ядерної шкоди.
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Зауваження

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

№

№

8.1.1

571816.202.001-ЗОВД

8.1.2

8.1.3

8.1.4
8.1.5

8.1.6
8.2

Розподіл населення
Параметри складових витрат
Обмеження споживання харчових продуктів
7.4.7 Результати оцінки вартості компенсаційних заходів
при аварії
Комплексна оцінка впливів на навколишнє середовище
при нормальних умовах експлуатації
Оцінка впливів на повітряне середовище
Радіаційний вплив
Хімічний вплив
Тепловий вплив
Оцінка впливів на водне середовище
Споживання водних ресурсів
Радіаційний вплив
2.3 Хімічний вплив
Тепловий вплив і умови розвитку біоти водоймиохолоджувача
Оцінка впливів на ґрунти
Радіаційні впливи
Хімічні впливи
Оцінка впливу на рослинний і тваринний світ

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.5.1; 4; 5.3

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.5.1; 4; 5.3

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.5.1; 4; 5.2

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.5.1; 4; 5.3

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.5.1; 4; 5.3

Враховано

Інформація наведена в розділі 4

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.5.1; 5.3; 8

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.5.1; 4; 5.3, 8
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Оцінка впливів на соціальне середовище
Оцінка впливів на стан здоров'я населення
Оцінка впливів на соціальні умови життєдіяльності
населення
Зведений перелік і характеристика залишкових впливів
енергоблоків 3 та 4 на навколишнє середовище
Комплексна оцінка впливів на навколишнє середовище
при аваріях різних рівнів
Оцінка нерадіаційних впливів
8.2.1.1 Аварійні ситуації, пов'язані з хімічними викидами і
скиданнями
Аварійні ситуації, пов'язані з водопостачанням
Оцінка радіаційних впливів
Можливі аварійні ситуації, включаючи сценарії для

Інформація про повне врахування, часткове врахування чи
обґрунтоване відхилення зауваження

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

8.1

Зауваження

№

571816.202.001-ЗОВД
1

виникнення аварій із падінням великого пасажирського
літака, антологічного Boeing 777/ Boeing-737, із повними
баками на з та 4 блоки ХАЕС.
Оцінка радіаційного впливу при аваріях
Визначення ступеня екологічного ризику
8.2.2.2.2 Оцінка наслідків для населення і навколишнього
середовища
Еколого-економічна оцінка збитку і витрат на його
компенсацію
Оцінка збитку і витрат на його компенсацію при
нормальних умовах експлуатації
Економічні оцінки радіаційних аварій
8.3.3. Еколого-економічна оцінка витрат на подолання
наслідків аварій за всіма сценаріями

Не враховано

Враховано

Еколого-економічна оцінка можливих збитків у
випадку аварії та оцінка витрат на подолання
наслідків аварій відбувається відповідно до статті 33
та розділу 13 Закону України «Про використання
ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закону
України «Про цивільну відповідальність за ядерну
шкоду та її фінансове забезпечення» та Віденської
конвенції за цивільну відповідальність. Експлуатуюча
організація забезпечує фінансове покриття
відповідальності за ядерну шкоду у межах,
встановлених Ст. 6 Закону України «Про цивільну
відповідальність за ядерно шкоду та її фінансове
забезпечення».
Відповідно до статті 43 Закону України «Про
використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»
для одержання ліцензії на експлуатацію ядерної
установки надаються фінансові гарантії щодо
відшкодування можливої ядерної шкоди.
Інформація наведена в розділі 5.3

Враховано

Інформація наведена в розділі 5.3
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Оцінка наслідків транскордонного переносу при
нормальних і аварійних режимах
Трансграничний перенос при нормальній експлуатації
енергоблоків № 3 та 4 Хмельницької АЕС
1. Постановка задачі
Підстава для виконання
Мета, призначення, вимоги
Мета
Аналізовані характеристики та критерії
Основні вихідні вимоги, прийняті для проведення аналізу

Інформація про повне врахування, часткове врахування чи
обґрунтоване відхилення зауваження

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

8.3

Зауваження

№

Зауваження

Інформація про повне врахування, часткове врахування чи
обґрунтоване відхилення зауваження

1.2.4 Сценарії

571816.202.001-ЗОВД
3

Враховано

Інформація наведена в розділі 5.3

Враховано

Інформація наведена в розділі 5.3
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Трансграничний перенос при нормальній експлуатації
Розходження завдань оцінки атмосферного переносу при
нормальній експлуатації для України і для суміжних країн
Атмосферні умови
Напрямок трансграничного переносу
Консервативні умови переносу, вибір між ейлеровим і
лагранжовим описом моделей
4 Вертикальна дисперсія
Поперечна дисперсія
Розрахункові формули
Фактор метеорологічного розведення для
трансграничного переносу при нормальній експлуатації
Склад викиду
2 4 Забруднення атмосфери суміжних країн і його аналіз
за критеріями припустимої середньорічної об'ємної
активності для населення
2 4 1 Групи країн
2.4.2 Характеристики забруднення атмосфери
Оцінка доз внутрішнього опромінення (заковтування)
Надходження радіонуклідів до людини
Оцінка дози від заковтування
Зовнішнє опромінення
Повні дози за всіма шляхами опромінення (оцінка зверху)
у суміжних країнах, Зв/рік, при трансграничному переносі
у процесі нормальної експлуатації Хмельницької АЕС
Трансграничний перенос при аварійних ситуаціях
Максимальна проектна і запроектна аварії, включаючи
сценарії у разі виникнення аварій із падінням великого
пасажирського літака аналогінчого Boeing 777 /Boeing
737, із повними баками пального на вузлові точки блоків
ХАЕС 3 та 4
Сценарій атмосферного переносу
Структура результатів і критерії трансграничного
переносу при запроектній аварії, включаючи сценарії у

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

2

№

Зауваження

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС
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разі виникнення аварій із падінням великого
пасажирського літака аналогінчого Boeing 777/ Boeing
737. із повними баками пального на вузлові точки блоків
ХАЕС 3 та 4
3.4 Радіоекологічна і дозова ситуація у Молдавії
З 4.1 Концентрація радіоактивних матеріалів в атмосфері
Щільність випадання на поверхню землі
Дози, ризик
З 5 Радіоекологічна і дозова ситуація у Румунії. Польщі
Концентрація радіоактивних матеріалів в атмосфері
Щільність випадання на поверхню землі
З 5 3 Дози, ризик
3 6 Радіоекологічна і дозова ситуація у Білорусії
Концентрація радіоактивних матеріалів в атмосфері
Щільність випадання на поверхню землі
З 6.3 Дози, ризик
Радіоекологічна і дозова ситуація в Угорщині, Словаччині
Концентрація радіоактивних матеріалів в атмосфері
Щільність випадання на поверхню землі
Дози, ризик
Радіоекологічна і дозова ситуація у Чехії
3.8.1 Концентрація радіоактивних матеріалів в атмосфері
З 8.2 Щільність випадання на поверхню землі
4.8 3 Дози, ризик
3.9 Радіоекологічна і дозова ситуація у Росії
Концентрація радіоактивних матеріалів в атмосфері
Щільність випадання на поверхню землі
Дози, ризик
Радіоекологічна і дозова ситуація у Німеччині
Концентрація радіоактивних матеріалів в атмосфері
Щільність випадання на поверхню землі
Дози, ризик
Структура стохастичного ризику
Оцінка безпеки трансграничного переносу радіоактивних
матеріалів для суміжних країн при аварії на ХАЕС

Інформація про повне врахування, часткове врахування чи
обґрунтоване відхилення зауваження

№

2

3

4

5

306

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.5.1

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.5.1

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.5.1

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.5.1

Враховано

Інформація наведена в розділі 1.5.1

Враховано

Еколого-економічна оцінка можливих збитків у
випадку аварії та оцінка витрат на подолання
наслідків аварій відбувається відповідно до статті 33
та розділу 13 Закону України «Про використання
ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закону
України «Про цивільну відповідальність за ядерну
шкоду та її фінансове забезпечення» та Віденської
конвенції за цивільну відповідальність. Експлуатуюча

Не враховано

№ 201811232231
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З 12.1 Консервативність
Оцінка безпеки за показниками забруднення
Оцінка безпеки за дозами гострого періоду аварії
4 Оцінка безпеки за дозами за 50 років після аварії
(довічних доз)
5 Оцінка безпеки за показниками ризику негативних
наслідків для суміжних країн від введення в експлуатацію
нових блоків ХАЕС
6 Відомості результатів Висновки
Перевезення радіоактивних матеріалів, включно із
ядерним паливом, відпрацьованим ядерним паливом та
радіоактивними відходами (РАВ)
Оцінка радіаційного впливу при транспортуванні всіх
видів радіоактивних матеріалів до та з Хмельницької АЕС
Визначення ступеня екологічного ризику під час
транспортування всіх видів радіоактивних матеріалів до
та з Хмельницької АЕС при нормальних умовах
транспортування
Оцінка наслідків для населення і навколишнього
середовища під час транспортування всіх видів
радіоактивних матеріалів до та з Хмельницької АЕС при
нормальних умовах транспортування
Оцінка можливих ризиків у випадку аварій під час
транспортування всіх видів радіоактивних матеріалів до
та з Хмельницької АЕС із розподілом за видами
транспорту, який використовується (залізничний,
автомобільний тощо)
Еколого-економічна оцінка можливих збитків у випадку
аварії і витрат на його компенсацію за всіма сценаріями
Еколого-економічна оцінка витрат на подолання наслідків
аварій за всіма сценаріям

Інформація про повне врахування, часткове врахування чи
обґрунтоване відхилення зауваження

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС
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1

Зауваження

№

307

Оцінка наслідків для населення і навколишнього
середовища у разі потрапляння майданчиків
Хмельницької АЕС до зони військових дій чи збройних
конфліктів:
включаючи влучання різних видів зброї у вузлові точки

Не враховано

Не враховано

ВП ХАЕС відноситься до категорованих об’єктів, є
ядерною установкою.
Заходи на особливий період передбачаються згідно
ДБН Б.1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок
розроблення, погодження та затвердження розділу
ІТЗ ЦЗ (ЦО) у містобудівній документації на
особливий період (ДСК)»
Ядерний матеріал, радіоактивні відходи та інші
джерела іонізуючого випромінювання, що є
потенційним джерелом небезпеки ХАЕС для
навколишнього середовища підлягають фізичному
захисту згідно Закону України «Про фізичний захист
ядерних установок, ядерних матеріалів,
радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого
випромінювання». Розділи щодо забезпечення
фізичного захисту розроблюються на підставі
проектної загрози і є матеріалами з обмеженим
доступом.
Дивись попередній пункт

№ 201811232231

2

Експлуатація Хмельницької АЕС в умовах військових дій
або збройних конфліктів
Визначення ступеня екологічного ризику у разі
потрапляння майданчиків Хмельницької АЕС до зони
військових дій чи збройних конфліктів:
включаючи влучання різних видів зброї у вузлові точки
забезпечення життєдіяльності Хмельницької АЕС;
включаючи можливість терористичних атак і атак, під час
яких сам виконавець свідомо гине.

Інформація про повне врахування, часткове врахування чи
обґрунтоване відхилення зауваження
організація забезпечує фінансове покриття
відповідальності за ядерну шкоду у межах,
встановлених Ст. 6 Закону України «Про цивільну
відповідальність за ядерно шкоду та її фінансове
забезпечення».
Відповідно до статті 43 Закону України «Про
використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»
для одержання ліцензії на експлуатацію ядерної
установки надаються фінансові гарантії щодо
відшкодування можливої ядерної шкоди.
Враховано
Інформація наведена у розділі 1
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Зауваження

№

забезпечення життєдіяльності Хмельницької АЕС:
включаючи можливість терористичних актів та атак, під
час яких сам виконавець свідомо гине.
Еколого-економічна оцінка можливих збитків та оцінка
витрат на подолання наслідків

Інформація про повне врахування, часткове врахування чи
обґрунтоване відхилення зауваження

Не враховано

Еколого-економічна оцінка можливих збитків – дивись
попередні пункти 5, 6
Економічна оцінка витрат на подолання наслідків
згідно діючого законодавства для особливого періоду
здійснюється згідно ДБН Б.1.1-5:2007.
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11 СТИСЛИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМ МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ ЩОДО
ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ, А ТАКОЖ (ЗА ПОТРЕБИ) ПЛАНІВ ПІСЛЯПРОЕКТНОГО
МОНІТОРИНГУ
З метою забезпечення збору, обробки, збереження та аналізу інформації про стан
навколишнього природного середовища, прогнозування його змін та розробки науково
обґрунтованих рекомендацій для прийняття ефективних управлінських рішень в Україні
створена система державного моніторингу навколишнього природного середовища.
Спостереження за станом навколишнього природного середовища, рівнем його
забруднення здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, іншими спеціально
уповноваженими державними органами, а також підприємствами, установами та
організаціями, діяльність яких призводить або може призвести до погіршення стану
навколишнього природного середовища.
Моніторингові інструментальні дослідження здійснюються з використанням
міждержавних, державних нормативних документів, які входять в «Перелік методик
виконання вимірювань (визначень) складу і властивостей проб об'єктів навколишнього
природного середовища, викидів, відходів і скидів, тимчасово допущених до використання
Держекоінспекцією України» або інших методик, атестованих органами Держстандарту.
В основу системи моніторингу закладені наступні принципи:
 комплексність (охоплюються всі компоненти навколишнього середовища, які
можуть відчувати вплив АЕС, і враховуються всі види забруднення);
 замкнутість (існує зворотній зв'язок між АЕС і навколишнім середовищем);
 системна єдність АЕС і навколишнього середовища;
 забезпечення радіаційної безпеки людини і навколишнього середовища.
До складу системи моніторингу входять:
 система контролю радіаційної обстановки на майданчику АЕС і на прилеглій
території, включаючи елементи техногенного середовища;
 система контролю атмосферного повітря;
 система спостереження за поверхневими і підземними водами;
 система спостереження за біологічними об'єктами поверхневих вод
(моніторингові біоценози та популяції);
 система спостереження за станом мулів і донних відкладень;
 система спостереження за геологічними процесами і станом ґрунтів;
 система спостереження за станом основ будівель і споруд;
 система оповіщення.
Оцінка радіаційного впливу АЕС на навколишнє середовище, включаючи техногенне
середовище, здійснюється з допомогою технічних засобів радіаційного контролю, що
контролюють як джерела надходження радіонуклідів у навколишнє середовище (рідинні
скиди, газоаерозольні викиди та ін), так і радіаційну обстановку на промисловому
майданчику АЕС та прилеглій території.
Система радіаційного контролю - це комплекс технічних засобів і організаційних
заходів, що виконують наступні основні завдання:
 радіаційний контроль стану захисних бар'єрів на шляху поширення
радіоактивних речовин та іонізуючих випромінювань;
 радіаційний контроль технологічних систем;
 радіаційний контроль навколишнього середовища;
 контроль організованих викидів і скидів;
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 виявлення негерметичності технологічного обладнання;
 радіаційний дозиметричний контроль внутрішнього і зовнішнього опромінення
персоналу;
 регламентація і контроль опромінення населення здійснюється на основі
розрахунків річних ефективних та еквівалентних доз опромінення критичних груп ;
 виконання облікових і звітних документів з радіаційної обстановки на АЕС, в СЗЗ
і ЗС і опромінюваності персоналу.
Для вирішення зазначених вище завдань передбачається:
 дистанційний (безперервний або періодичний) контроль;
 контроль за допомогою стаціонарно встановлених локальних засобів і
портативних приладів;
 контроль методами відбору проб контрольованих середовищ з подальшою
обробкою і вимірюванням;
 контроль за допомогою пересувних експрес-лабораторій.
В організаційному плані система радіаційного контролю включає в себе такі
підсистеми:
 радіаційного технологічного контролю;
 радіаційного дозиметричного контролю;
 індивідуального дозиметричного контролю;
 радіаційного контролю навколишнього середовища.
Основними домішками нерадіоактивного характеру в приземному шарі атмосфери,
за якими ведуться спостереження в зоні спостереження (ЗС) Хмельницької АЕС, є діоксид
азоту (NO2), діоксид сірки (SO2) и завислі речовини. Моніторинг атмосферного повітря
Хмельницької АЕС включає 5 пунктів спостережень, розташованих як в районі самої
проммайданчику Хмельницької АЕС, так і в населених пунктах, що знаходяться в 4-8 км від
неї.
Метою моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря є спостереження за
станом повітря та прогнозування ймовірних наслідків впливу забруднювальних речовин на
людину та навколишнє середовище.
Результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які
характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по
всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення
відповідного нормативу гранично допустимого викиду, якщо значення кожного результату
вимірювання не перевищує значення встановленого нормативу гранично допустимого
викиду.
Для забруднюючих речовин, викиди яких не нормуються за концентрацією згідно
Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №309 від
27.06.2006 р., встановлюється норматив граничнодопустимого викиду (г/с) на джерелі
викиду.
Результати контролю надаються у вигляді протоколу контролю та повідомлення про
результати інструментального контролю за затвердженими формами.
Проведення постійного лабораторного контролю за якістю атмосферного повітря на
межі СЗЗ здійснюється спеціальним підрозділом Хмельницької АЕС. Моніторинг
атмосферного повітря Хмельницької АЕС включає 5 пунктів спостереження, що
розміщуються, як в районі розміщення основного промислового майданчика (ОВК та район
розміщення теплиць), так і в населених пунктах, що знаходяться на відстані 4-8км (м.
Нетішин - спорткомплекс та район розташування млина, с. Комарівка).
Усі отримані данні обробляються та, за їх результатами, щорічно складається
зведений «Звіт з оцінки впливу нерадіаційних факторів на навколишнє природне
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середовище», в якому наводить висновки щодо впливу АЕС на навколишнє середовище та
формує напрямки щодо покращення діяльності в сфері охорони навколишнього природного
середовища.
Вплив промислових та інших господарських об'єктів м. Нетішин, а також самої
Хмельницької АЕС на р. Горинь як джерело водопостачання ряду об'єктів техногенного
середовища мінімізовано шляхом реалізації таких заходів.
Моніторинг за станом підземних (ґрунтових) вод з використанням мережі свердловин
спостережень на промисловому майданчику АЕС, території м. Нетішин та заплав річок Вілія і
Горинь.
Господарсько-побутові стоки від промислового майданчика Хмельницької АЕС, м.
Нетішин та промзони подаються на очисні споруди госпдарчо-побутових стоків, де проходять
повне біологічне очищення і доочищення на біоставках. Очищені стічні води відводяться у
водосховище-охолоджувач системи технічного водопостачання АЕС. Таким чином, очищені
стічні води промислового майданчика Хмельницької АЕС та м. Нетішин в р. Горинь не
скидаються і не впливають на ступінь забруднення води в річці.
Дощові води з покрівель будівель на майданчику Хмельницької АЕС відводяться у
підвідний канал системи технічного водопостачання і використовуються в циклі
Хмельницької АЕС. Дощові води з майданчиків і проїздів перекачуються в
шламонакопичувач для відстоювання і подальшого використання в циклі АЕС. Таким чином,
дощові води з промислового майданчика Хмельницької АЕС в р. Горинь також не
скидаються.
Санітарні правила і норми вимагають, щоб після змішування в контрольному створі
на відстані не більш 500 м від місця скидання теплих вод температура води в річці не
підвищувалася більше ніж на 3 °С влітку і 5 °С взимку у порівнянні з природною
температурою. При цьому температура води в річці не повинна підвищуватися більш ніж до
28 °С влітку і до 8 °С взимку. Модельні гідротермічні розрахунки ВО показали, що
температура води в ньому перевищує природну температуру води в р. Горинь в умовах
роботи чотирьох блоків на 13,84 °С. Розрахункова середньомісячна температура
охолодженої води для метеорологічних факторів квітня становить 22,04 °З (місяць весняних
паводків – найбільш ймовірний місяць продувних скидів) за природної температури води в р.
Горинь 8,2 °С.
Враховуючи, що під час весняних паводків витрати води у р. Вілія досягають від 10
до 100 м3/с, а витрата контрольованих продувних скидів регулюється у великих межах (від 0
до 10 м3/с і більше), є можливість розведення продувних скидів для дотримання
передбачених температурних режимів у розрахунковому створі, температура води в
розрахунковому створі може контролюватися вимірами.
Після введення в експлуатацію кожен енергоблок потребуватиме виконання
продувки з метою підтримки хімічного складу води в необхідних межах. Планове продування
ВО повинно виконуватися за заздалегідь розробленим і узгодженим в установленому
порядку регламентом, з урахуванням дотримання в контрольному створі річки вимог щодо
хімічного складу і властивостями води.
Розглянуті варіанти прогнозних сценаріїв змін гідрогеологічних умов і
гідродинамічної структури водоносних комплексів зони активного водообміну охоплюють
основні значення природних і техногенних варіацій параметрів (водовідбору, витоку,
підвищення і зниження рівнів і інше) і достовірно підтверджують відсутність небезпечних
екологічних порушень геологічного середовища.
Робота з рідкими та твердими радіоактивними відходами та їх зберігання
виконується відповідно до вимог чинних на території України (законодавчо-нормативні
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документи). Компонування обладнання, регламент технологічних операцій, розміщення РРВ і
ТРВ в закритих приміщеннях виключають вихід і викид РАВ в навколишнє середовище.
Моніторинг стану ґрунтів проводиться на Хмельницькій АЕС згідно «Регламенту
фізико-хімічного контролю ґрунтів, мулів та донних відкладень на території ВП ХАЕС, в
санітарно-захисній зоні та зоні спостереження» №0.ЛО.6210.РГ-17 та «Графіку відбору проб і
виконання хімічних аналізів ґрунтів, мулів та донних відкладень».
Однією з умов, що забезпечують збереження техногенного середовища, є
організація СЗЗ і ЗС, дотримання нормативних вимог з розміщення в них різних об'єктів. Під
час визначення СЗЗ Хмельницької АЕС була врахована повна потужність енергоблоків АЕС
(4 енергоблоку) та прогностична оцінка радіаційної обстановки в районі розміщення АЕС за
умови її тривалої експлуатації. Розміри СЗЗ були узгоджені і затверджені в установленому
порядку. У висновках експертного висновку щодо СЗЗ Хмельницької АЕС рекомендується: "встановити СЗЗ Хмельницької АЕС у вигляді об'єднання кіл, центри яких розташовані в
точках організованого викиду Хмельницької АЕС, а радіус кожного з яких становить 2700 м.
Відповідно до нормативних вимог, в СЗЗ розміщуються об'єкти підсобного і обслуговуючого
АЕС призначення, проводиться радіаційний контроль.
Під час запуску енергоблока № 3, а потім і № 4, як і в сучасних умовах
функціонування енергоблоків № 1, 2, єдиним потенційним джерелом хімічного впливу на
навколишнє середовище може бути ВО, який приймає очищені виробничі і побутові стічні
води з території АЕС, що не мають радіоактивних домішок, очищені виробничі і побутові
стічні води (що прямують в загальну мережу побутової каналізації), і зливові стоки з
майданчика АЕС.
Органи санітарного нагляду контролюють якість води в місці скидання продувальних
вод, якість води в р. Горинь до випуску продувних вод і якість води в створі р. Горинь на
відстані 500 м нижче за течією від місця випуску. У разі перевищення ГДК для забруднюючих
речовин, в останньому створі шандора донного водовипуску перекривається, і продування
припиняється.
Радіоактивне забруднення території при МПА і ЗПА не призведе до зміни ні фізикохімічних, ні водно-фізичних властивостей поверхневого шару ґрунту.
За нормальних умов експлуатації Хмельницької АЕС у складі чотирьох енергоблоків
та реалізації передбаченого проектом комплексу заходів з охорони навколишнього
середовища буде забезпечено відсутність негативних впливів на об'єкти навколишнього
техногенного середовища.
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12 РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ ІНФОРМАЦІЇ
Розвиток ядерної енергетики України та спорудження енергоблоків № 3, 4
Хмельницької АЕС як першочергових в рамках Стратегії забезпечує:
 розвиток ядерних технологій, які є одними з найбільш досконалих в розвитку
промисловості, науки і організації виробництва;
 подальший розвиток різних виробництв і відповідних підприємств, що
забезпечать створення нових потужностей;
 відновлення розвиненого будівельно-монтажного комплексу з істотним
підвищенням кваліфікації;
 розвиток науково-технічного потенціалу та системи підготовки професійних
кадрів.
Спорудження енергоблоків № 3, 4 забезпечує створення нових робочих місць у м.
Нетішин та регіоні Хмельницької АЕС.
Спорудження енергоблоків № 3, 4 сприятиме притоку кваліфікованих кадрів та
підвищенню загального рівня освіти та кваліфікації населення регіону.
Під час будівництва енергоблоків № 3, 4 буде додатково розвиватися соціальна
інфраструктура зі спорудженням об'єктів соціально-побутового призначення. Крім того,
передбачаються відрахування в розмірі 10 % від вартості будівництва для розвитку
інфраструктури зони спостереження.
Істотне розширення Хмельницької АЕС як основного містоутворюючого
підприємства регіону дозволяє піднімати питання про розвиток в даному регіоні нових
виробництв, зважаючи на очікуване зростання населення в м. Нетішин та можливості
населення з урахуванням припливу кадрів.
Будівництво реабілітаційного профілакторію та фізкультурно-оздоровчого комплексу
дасть можливість забезпечити якісне оздоровлення працівників станції та членів їх сімей,
зняти соціальну напругу за рахунок залучення дітей та молоді до занять фізкультурою і
спортом, а також зумовить розвиток бази охорони здоров'я регіону.
При розміщенні, проектуванні, будівництві, експлуатації, продовженні терміну
експлуатації та виведенні з експлуатації енергоблоків виконуються вимоги законодавчих
актів та чинних НД з охорони навколишнього середовища, тобто повинна бути забезпечена
екологічна безпека (стан захищеності навколишнього середовища від порушення його
екологічної рівноваги).
Відчуження земель під будівництво ХАЕС було виконано згідно з технічним проектом
з урахуванням будівництва 4-х енергоблоків. До моменту введення в експлуатацію
енергоблоку №1 були повністю закінчені заходи, пов'язані з відчуженням, рекультивацією та
компенсацією витрат за заняття земель.
До складу території, зайнятої АЕС, входять наступні об'єкти:
 проммайданчик;
 майданчик очисних споруд;
 майданчик біологічних ставків;
 майданчик бризкальних басейнів;
 майданчик відкритого розподільчого пристрою;
 буддвір;
 наливне водосховище;
 підвідний і відвідний канали;
 майданчик тепловозо-вагонного депо;
 шламонакопичувач.
З північно-східного боку проммайданчика розташовані очисні споруди, біологічні
ставки, бризкальні басейни. З південно-західного боку розміщені буддвір, водосховище571816.202.001-ЗОВД
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охолоджувач. Підвідний і відвідний канали розміщуються з південно-західного боку
проммайданчика, за ними розміщені майданчики ВРП-330 і ВРП-750. З південно-східного
боку проммайданчика розташовані тепловозо-вагонне депо і шламонакопичувач, на відстані
300 м - залізнична станція АЕС. Проммайданчик АЕС з з'єднаний з позамайданчиковими
об'єктами мережею автомобільних доріг з твердим покриттям.
Заплановано розміщення на енергоблоках № 3, 4 ХАЕС двоконтурної ядерної
парогенеруючої установки, яка за типом дії класифікується як енергетична установка, що
працює на теплових нейтронах, а в якості теплоносія та уповільнювача використовується
легка вода під тиском.
Перший контур включає-реакторну установку ВВЕР-1000 Ŝkoda JS a.s., що входить
до складу енергоблоків № 3, 4 ХАЕС, призначених для виробництва електроенергії в
базовому режимі.
Призначення реакторної установки - вироблення сухої насиченої пари для
турбогенераторної установки, де теплова енергія пари перетворюється в електричну
енергію.
Генерування теплової енергії відбувається в активній зоні легководяного реактора
під тиском, що працює на теплових нейтронах, яка складається з тепловиділяючих збірок, що
містять низькозбагачений двоокис урану і вигоряючий поглинач. Активна зона реактора
складається з 163 тепловиділяючих збірок (ТВЗ), частина з яких містить органи регулювання
(ОР). Всі ТВЗ активної зони мають шестигранний перетин. Паливні таблетки сформовані з
низькозбагаченого двоокису урану. ТВЗ призначена для керованого генерування і передачі
теплової енергії з поверхні твелів і твегів теплоносія в активній зоні реактора. Пучок
твел/твег в ТВЗ складається з 312 паливних стрижнів, шість з яких є стрижнями з
поглиначем, що вигорає (твеги). Номінальний час перебування ТВЗ в активній зоні (кампанія)
для 12-місячного паливного циклу становить чотири паливних завантаження (чотири роки),
для 18-місячного паливного циклу - 3×1,5. ПС СКЗ замінюються одноразово один раз в 10
років.
Як основне ядерне паливо для енергоблоків № 3 і № 4 ХАЕС передбачається
використовувати паливо виробництва компанії «Westinghouse» - ТВЗ-WR за WEC-UNFQP005-01 (Т). Як альтернативне ядерне паливо розглядається ТВЗА корпорації «ТВЕЛ».
Механічна частина СКЗ складається з 61 ОР СКЗ. Кожен ОР СКЗ складається з 18ти поглинаючих елементів (ПЕЛ), що переміщуються всередині ТВЗ в направляючих
каналах. ПС СКЗ входять в направляючі канали частини ТВЗ в залежності від їх
розташування в активній зоні реактора. Вони призначені для швидкого припинення ядерної
реакції в активній зоні реактора, управління процесами пуску, підтримання його потужності
на заданому рівні, її зміни з одного рівня на інший, вирівнювання поля енерговиділення по
висоті активної зони, попередження та придушення ксенонових коливань.
Свіже паливо, призначене для завантаження в реактор, спочатку надходить в
сховище свіжого палива. Сховище свіжого палива проектувалося загальним для чотирьох
енергоблоків Хмельницької АЕС. На даний час сховище використовується для зберігання
свіжого палива енергоблоків № 1, 2.
Транспортування свіжих ТВЗ виробництва компанії «Вестінгауз» здійснюється в
транспортних контейнерах МСС-5 (Modified Core Component) ємністю по дві збірки. Ці
контейнери призначені для транспортування двох низькозбагачених ТВЗ легководних
реакторів.
Транспортування контейнерів зі свіжим ядерним паливом проводитися залізничним
транспортом.
Відпрацьоване ядерне паливо, при досягненні проектного вигоряння поміщається в
приреакторний басейн витримки відпрацьованого ядерного палива, терміном мінімум на три
571816.202.001-ЗОВД
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роки. Після відповідної витримки, що супроводжується значним зниженням залишкових
енерговиділень в паливі, паливо відправляється або на зберігання в централізоване
сховище ядерного палива, яке має бути споруджене в зоні відчуження ЧАЕС, або на
переробку в країну-постачальника палива. Транспортування контейнерів з відпрацьованим
ядерним паливом також проводиться залізничним транспортом.
Атмосферне повітря
Основними видами впливу Хмельницької АЕС на повітряне середовище є:
•
радіоактивні газоподібні викиди з вентиляційної системи АЕС.
•
нерадіоактивні викиди з димової труби ПРК.
Вплив викидів і скидів радіоактивних речовин Хмельницької АЕС за весь час
експлуатації на радіаційну ситуацію в районі розташування Хмельницької АЕС не виявлено
на фоні глобальних випадінь, про що свідчать результати контролю проб об'єктів
зовнішнього середовища.
Абсолютна величина потужності доз на території пунктів контролю протягом всього
часу експлуатації не залежить від їх розташування відносно Хмельницької АЕС і зумовлена
природним фоном і випадіннями радіонуклідів глобального походження. Динаміка зміни
радіаційного фону на території зони спостереження зумовлена випадінням техногенних
радіонуклідів внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, глобальними випадіннями та
флуктуаціями радіаційного фону.
Виходячи з проведених розрахункових оцінок, можна зробити висновок, що
введення в експлуатацію енергоблоків № 3 і 4 не призведе до суттєвих змін радіаційної
ситуації як на території Хмельницької АЕС, так і в зоні спостереження.
Після запуску енергоблоків № 3, 4 на Хмельницькій АЕС не з'являться нові
технологічні процеси, що супроводжуються викидом в атмосферу будь-яких шкідливих
речовин, що відрізняються від існуючих, тобто якісна характеристика викидів не зміниться.
За приземними концентраціями шкідливих речовин на кордоні і за кордоном СЗЗ з
джерел АЕС за всіма інгредієнтами допустимі значення для населених пунктів не
перевищуються.
Водне середовище
У процесі експлуатації енергоблоку № 1-2 Хмельницької АЕС в результаті
інфільтрації виробничих вод сталися зміни в режимі підземних вод в межах промислового
майданчика. Внаслідок цього на деяких ділянках фіксується досить стійке у часі підвищення
температури і мінералізації підземних вод, однак це явище локальне, за межі промислового
майданчика не поширюється і на водозабори господарсько-питного водопостачання не
впливає.
Робота Хмельницької АЕС, в тому числі енергоблоків № 1-4, в безаварійному режимі
на стан підземних вод в 30-кілометровій зоні не впливатиме. Якість води (хімічний і
бактеріологічний склад) водозаборів централізованого господарсько-питного водопостачання
у 30-кілометровій зоні Хмельницької АЕС з роботою АЕС не пов'язана.
Ґрунти
Геологічне середовище зони спостереження Хмельницької АЕС характеризується
певними відмінностями в межах тієї чи іншої частини території. Зокрема, геологічне
середовище пункту і промислового майданчика Хмельницької АЕС відрізняються за своєю
будовою від геологічного середовища зони спостереження.
Вплив Хмельницької АЕС на геологічне середовище в межах промислового
майданчика і пункту Хмельницької АЕС практично повністю позначився при спорудженні і
введенні в експлуатацію об'єктів, що входять в комплекс енергоблоку № 1; при цьому слід
мати на увазі, що більшість цих об'єктів входить і в комплекс енергоблоків № 3, 4 (водоймаохолоджувач, що підводить і відводить канали, блокові насосні станції, житлове будівництво
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в м. Нетішин та інші). Найбільш уразливим елементом геологічного середовища є підземні
води. Введення в експлуатацію енергоблоків № 3, 4 на сформований режим підземних вод
суттєво не вплине, - можливе локальне підвищення температури води, її мінералізації або
локальне незначне підвищення рівня ґрунтових вод на обмеженій площі.
Комплекс заходів щодо запобігання або обмеження можливого впливу Хмельницької
АЕС на геологічне середовище промислового майданчика та пункту Хмельницької АЕС
ефективний; подальший розвиток екзогенних геологічних процесів не прогнозується.
Флора і фауна
Експлуатація двох додаткових енергоблоків в цілому не вплине на структуру і
динаміку рослинних видів, а також не спричинить зміни чисельності популяцій рідкісних і
червонокнижних видів рослин. Радіаційна ситуація в районі Хмельницької АЕС на даний час
визначається в основному радіонуклідами природного походження.
Пуск енергоблоків № 3, 4 та безаварійна робота Хмельницької АЕС у складі
чотирьох енергоблоків на загальному видовому розмаїтті безхребетних та комах негативно
не позначиться. Деякі зміни відбудуться у водному ентомокомплексі ВО. Водночас
встановлено, що введення в дію та функціонування в нормальному режимі енергоблоків
№ 3, 4 Хмельницької АЕС не матиме негативного впливу на тваринний світ у зоні
спостереження Хмельницької АЕС. Порушень кормової бази, укриттів, місць гніздування та
шляхів міграції тварин не передбачається.
Пам'ятники архітектури, історії і культури
Об'єкти культурної спадщини не будуть пошкоджені будівництвом енергоблоків № 3,
4 Хмельницької АЕС, оскільки вони розташовані поза територією, запланованою для
промислового майданчика станції. Тому нові під'їзні дороги, звалище ґрунту та інші нові
об'єкти інфраструктури не вплинуть на культурні цінності.
Раціональне використання природних ресурсів, неперевищення встановлених вимог
щодо забруднення навколишнього середовища, дотримання вимог наявних домовленостей
будуть забезпечені за умови реалізації передбачених проектом енергоблоків № 3 і № 4
комплексних заходів, склад яких охоплює усі аспекти забезпечення нормативного стану
навколишнього середовища:
 заходи для збереження ресурсів (збереження і раціональне використання
земельних, водних, енергетичних, паливних ресурсів, повторне використання ресурсів);
 захисні заходи:
- архітектурно-будівельні та планувальні рішення;
- заходи щодо зменшення радіаційного впливу на навколишнє середовище;
- заходи для зменшення нерадіаційного впливу на навколишнє середовище;
 відновлювальні заходи:
- технічна та біологічна рекультивація;
- нормалізація стану окремих компонентів навколишнього середовища;
 компенсаційні заходи:
- компенсація невід'ємної шкоди при нормальній експлуатації енергоблоку;
- оцінка необхідних витрат на компенсацію шкоди населенню і навколишньому
середовищу при аваріях;
 охоронні заходи (системи моніторингу):
- система контролю радіаційної ситуації на майданчику АЕС та прилеглій
території;
- системи спостережень за поверхневими та підземними водами;
- моніторингові біоценози та популяції поверхневих вод (біоіндикатори
теплового впливу, евтрофування та радіонуклідного забруднення);
- система спостережень за геологічними процесами і станом ґрунтів;
- система спостережень за станом основ будівель і споруд;
- система оповіщення в зоні спостереження АЕС.
571816.202.001-ЗОВД

316

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

№ 201811232231

Що стосується аварійних ситуацій, то проведений аналіз показав, що для зони
спостереження Хмельницької АЕС критичним джерелом надходження радіонуклідів у
сільськогосподарську продукцію при ймовірних аваріях будуть луки і пасовища, розташовані
в заплаві річки Горинь. Отже, критичним шляхом міграції радіонуклідів як на ранній фазі
аварії, так і на наступних, буде ланцюжок "пасовища-тварини- тваринницька продукціялюдина".
Експериментальні дослідження та аналіз літературних джерел показали, що
техногенне радіоактивне забруднення об'єктів навколишнього середовища, включаючи
продукцію сільськогосподарського виробництва, в зоні спостереження Хмельницької АЕС
знаходиться на низькому рівні.
Проведені розрахунки з урахуванням реальних ґрунтових умов зони спостереження
Хмельницької АЕС і розрахункових полів концентрацій радіонуклідів показали, що
максимальне додаткове забруднення сільськогосподарської продукції радіонуклідами при
нормальній експлуатації станції буде неістотним (менше 0,01 %) у порівнянні з актуальними
рівнями вмісту природних та техногенних радіонуклідів в продуктах харчування населення.
Згідно з наведеними результатами розрахунків при аварійних ситуаціях, в ролі
основних дозоутворюючих радіонуклідів для біоценозів можна розглядати короткоживучі
радіонукліди. З урахуванням цього можна стверджувати, що сумарні річні дози опромінення
агроекосистем як при нормальній роботі енергоблоку, так і при розглянутих аваріях не
повинні досягнути рівнів доз, що можуть спричинити негативні ефекти.
Зважаючи на отримані значення доз в умовах розглянутих аварій, можна зробити
висновок, що наявні сьогодні СЗЗ і ЗС Хмельницької АЕС не потребують розширення під час
введення в експлуатацію енергоблоків № 3 і 4.
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571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

334

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

335

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

336

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

337

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

338

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

339

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

340

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

341

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

342

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

343

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

344

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

345

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

346

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

347

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

348

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

349

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

350

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

351

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

352

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

353

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

354

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

355

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

356

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

357

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

358

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

359

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

360

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

361

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

362

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

363

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

364

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

365

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

366

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

№ 201811232231

Додаток Г
(обов’язковий)
Державні акти на право користування земельною ділянкою

571816.202.001-ЗОВД

367

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

368

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

369

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

370

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

№201811232231

Додаток Д
(обов’язковий)
Карти-схеми майданчика
Д.1

Кар та -с х е м а с и ту ац і йн о го план у

571816.202.001-ЗОВД

371

Генплан
Д.2

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№201811232231

372

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

№ 201811232231

Додаток Е
(обов’язковий)
Карта-схема джерел викидів в атмосферне повітря

571816.202.001-ЗОВД

373

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

№ 201811232231

Додаток Ж
(обов’язковий)
Експертний звіт ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА»

571816.202.001-ЗОВД

374

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

375

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

376

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

377

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

№ 201811232231

Додаток И
(обов’язковий)
Величини фонових концентрацій забруднюючих речовин, кліматична характеристика

571816.202.001-ЗОВД

378

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

379

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

380

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

№ 201811232231

Додаток К
(обов’язковий)
Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі
(будівництво, існуючий стан та перспектива)
К .1
Попередній
р о з р а х ун ок
в ик и д і в
з а б р у дн ю юч и х
речовин
ві д
б уд і ве л ь н о ї те хн і к и п р и б уд і вн и ц т ві енер го блокі в № 3 и 4 Х м е л ьн и ц ьк о ї
АЕ С

571816.202.001-ЗОВД

381

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

382

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

383

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

384

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

385

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

386

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

387

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

388

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

389

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

390

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

391

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

392

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

393

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

394

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

395

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

396

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

397

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

398

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

399

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

400

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

401

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

402

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

403

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

404

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

405

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

406

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

407

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

408

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

409

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

410

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

411

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

412

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

413

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

414

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

415

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

416

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

417

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

418

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

419

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

420

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

421

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

422

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

423

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

424

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

425

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

426

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

427

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

428

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

429

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

430

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

431

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

432

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

433

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

434

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

435

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

436

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

437

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

438

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

439

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

440

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

441

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

№ 201811232231

К .2
Роз рах ун ок ро зсі ю ванн я з а б р уд н ю ю ч их р е ч о в и н в а тм о с ф е р н о м у
п о в і трі (і сн ую ч и й с та н )

571816.202.001-ЗОВД

442

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

443

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

444

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

445

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

446

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

447

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

448

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

449

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

450

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

451

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

452

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

453

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

454

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

№ 201811232231

К .3
Роз рах ун ок ро зсі ю ванн я з а б р уд н ю ю ч их р е ч о в и н в а тм о с ф е р н о м у
п о в і трі ( п е р с п е к т и ва )

571816.202.001-ЗОВД

455

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

456

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

457

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

458

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

459

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

460

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

461

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

462

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

463

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

464

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

465

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

466

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

467

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

571816.202.001-ЗОВД

№ 201811232231

468

Таблиця Л. 1 – Середні ефективні дози гострого периоду (Зв), як функція відстані (без урахування потрапляння радіонуклидів з
продуктами харчування)
Відстань, км

Ефективна доза

Эквивалентная доза на орган
Щитоподібна
залоза

Хрусталік
ока

Яічніки

Шкіра

Легені

Кістковий мозок

571816.202.001-ЗОВД

0,4

6,25E-05

2,31E-04

5,50E-05

4,62E-05

2,97E-04

8,45E-05

4,80E-05

Кишковошлунковий
тракт
5,77E-05

1

1,72E-05

6,52E-05

1,50E-05

1,26E-05

1,23E-04

2,30E-05

1,31E-05

1,58E-05

1,5

8,96E-06

3,47E-05

7,80E-06

6,54E-06

6,41E-05

1,20E-05

6,79E-06

8,17E-06

2,7

3,25E-06

1,31E-05

2,80E-06

2,34E-06

2,34E-05

4,29E-06

2,44E-06

2,93E-06

4

1,60E-06

6,66E-06

1,37E-06

1,14E-06

1,16E-05

2,09E-06

1,19E-06

1,43E-06

6

7,63E-07

3,31E-06

6,45E-07

5,39E-07

5,58E-06

9,87E-07

5,60E-07

6,74E-07

10

3,97E-07

1,87E-06

3,28E-07

2,73E-07

2,97E-06

5,03E-07

2,85E-07

3,43E-07

15

2,32E-07

1,21E-06

1,85E-07

1,54E-07

1,77E-06

2,85E-07

1,61E-07

1,94E-07

20

1,55E-07

8,95E-07

1,19E-07

9,90E-08

1,21E-06

1,83E-07

1,03E-07

1,25E-07

25

1,07E-07

7,01E-07

7,77E-08

6,50E-08

8,80E-07

1,21E-07

6,75E-08

8,20E-08

30

7,96E-08

5,71E-07

5,49E-08

4,58E-08

6,67E-07

8,54E-08

4,76E-08

5,79E-08

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

Додаток Л
(обов’язковий)
Дозы острого периода при МПА на различных расстояниях од источника выброса

№ 201811232231

469

Таблиця М. 1 – Середні ефективні дози гострого периоду (Зв), з урахуванням усіх шляхів, як функція відстані. Без проведення
контрмер
Расстоян Эффективие,
ная доза
км

Эквивалентная доза на орган
Кожа

571816.202.001-ЗОВД

0,4

1,66E-03

Костный Поверх- Молочная Легкие Желудок Толстая Печень Поджелу- Щито- Гонады Другие
мозг
ность
железа
кишка
дочная видная
органы
кости
железа железа
4,46E-05 2,05E-03 3,23E-03 1,03E-03 1,37E-03 1,20E-03 1,83E-03 1,23E-03 1,28E-03 6,36E-03 1,23E-03 1,29E-03

1

4,46E-04

1,23E-05 5,57E-04 8,77E-04

2,79E-04

3,73E-04

3,26E-04 4,97E-04 3,33E-04 3,49E-04 1,60E-03 3,34E-04 3,50E-04

1,5

2,29E-04

6,41E-06 2,89E-04 4,55E-04

1,45E-04

1,93E-04

1,69E-04 2,58E-04 1,73E-04 1,81E-04 7,91E-04 1,73E-04 1,82E-04

2,7

8,12E-05

2,34E-06 1,04E-04 1,63E-04

5,20E-05

6,93E-05

6,07E-05 9,25E-05 6,20E-05 6,49E-05 2,62E-04 6,22E-05 6,52E-05

4

3,92E-05

1,16E-06 5,06E-05 7,96E-05

2,54E-05

3,38E-05

2,96E-05 4,51E-05 3,02E-05 3,17E-05 1,21E-04 3,03E-05 3,18E-05

6

1,84E-05

5,58E-07 2,39E-05 3,76E-05

1,20E-05

1,60E-05

1,40E-05 2,13E-05 1,43E-05 1,50E-05 5,38E-05 1,43E-05 1,50E-05

10

9,31E-06

2,97E-07 1,23E-05 1,93E-05

6,14E-06

8,19E-06

7,16E-06 1,09E-05 7,32E-06 7,67E-06 2,54E-05 7,35E-06 7,70E-06

15

5,23E-06

1,77E-07 6,94E-06 1,09E-05

3,48E-06

4,64E-06

4,06E-06 6,19E-06 4,15E-06 4,35E-06 1,35E-05 4,16E-06 4,36E-06

20

3,35E-06

1,21E-07 4,45E-06 7,01E-06

2,23E-06

2,98E-06

2,60E-06 3,97E-06 2,66E-06 2,79E-06 8,50E-06 2,67E-06 2,80E-06

25

2,26E-06

8,80E-08 3,00E-06 4,73E-06

1,50E-06

2,00E-06

1,75E-06 2,67E-06 1,79E-06 1,88E-06 5,83E-06 1,80E-06 1,88E-06

30

1,61E-06

6,67E-08 2,12E-06 3,34E-06

1,06E-06

1,42E-06

1,24E-06 1,89E-06 1,27E-06 1,33E-06 4,32E-06 1,27E-06 1,33E-06

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

Додаток М
(обов’язковий)
Прижизненные эффективные дозы при МПА на различных расстояниях од источника выброса

№ 201811232231

470

Таблиця М. 2– Середні ефективні дози гострого периоду (Зв), з урахуванням усіх шляхів, як функція відстані. З обмеженням
вживання продуктів місцевого виробництва
Эквивалентная доза на орган

571816.202.001-ЗОВД

0,4

5,12E-04

Кожный Костный Поверх- Молочная Легкие Желудок Толстая Печень Поджелу- Щито- Гонады Другие
покров
мозг
ность
железа
кишка
дочная видная
органы
кости
железа
железа
4,46E-05 9,48E-04 1,71E-03 3,88E-04 6,04E-04 3,70E-04 4,58E-04 3,75E-04 3,61E-04 6,91E-04 3,90E-04 3,96E-04

1

1,53E-04

1,23E-05 2,81E-04 5,04E-04

1,15E-04

1,75E-04

1,12E-04 1,41E-04 1,14E-04 1,11E-04 2,06E-04 1,18E-04 1,20E-04

1,5

8,24E-05

6,41E-06 1,51E-04 2,71E-04

6,12E-05

9,30E-05

6,06E-05 7,67E-05 6,15E-05 6,03E-05 1,13E-04 6,34E-05 6,49E-05

2,7

4,08E-05

2,34E-06 6,61E-05 1,12E-04

3,03E-05

4,33E-05

3,24E-05 4,13E-05 3,31E-05 3,36E-05 5,36E-05 3,36E-05 3,47E-05

4

2,07E-05

1,16E-06 3,39E-05 5,76E-05

1,52E-05

2,17E-05

1,64E-05 2,13E-05 1,68E-05 1,71E-05 2,68E-05 1,70E-05 1,76E-05

6

1,07E-05

5,58E-07 1,69E-05 2,83E-05

7,72E-06

1,09E-05

8,42E-06 1,10E-05 8,61E-06 8,81E-06 1,80E-05 8,71E-06 9,04E-06

10

8,14E-06

2,97E-07 1,16E-05 1,82E-05

5,91E-06

7,91E-06

6,82E-06 9,05E-06 7,00E-06 7,33E-06 1,16E-05 7,02E-06 7,34E-06

15

4,61E-06

1,77E-07 6,57E-06 1,03E-05

3,35E-06

4,48E-06

3,86E-06 5,20E-06 3,97E-06 4,15E-06 6,35E-06 3,98E-06 4,16E-06

20

2,96E-06

1,21E-07 4,21E-06 6,63E-06

2,14E-06

2,87E-06

2,48E-06 3,32E-06 2,54E-06 2,66E-06 4,14E-06 2,55E-06 2,66E-06

25

2,20E-06

8,80E-08 2,95E-06 4,63E-06

1,49E-06

1,99E-06

1,73E-06 2,40E-06 1,78E-06 1,86E-06 5,50E-06 1,78E-06 1,87E-06

30

1,57E-06

6,67E-08 2,08E-06 3,27E-06

1,06E-06

1,41E-06

1,23E-06 1,69E-06 1,26E-06 1,32E-06 4,07E-06 1,26E-06 1,32E-06
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Таблиця Н.1 – Середні ефективні дози гострого периоду (Зв), як функція відстані (без урахування потрапляння радіонуклидів з
продуктами харчування)
Расстояние, км

Эффективная
доза

Эквивалентная доза на орган
Щитовидная
железа

Хрусталик
глаза

Яичники

Кожа

Легкие

Костный мозк

571816.202.001-ЗОВД

0,4

1,44E-03

2,09E-02

4,26E-04

3,35E-04

9,93E-03

4,57E-04

3,75E-04

Кишечножелудочны
тракт
3,72E-04

1

4,75E-04

5,98E-03

1,97E-04

1,56E-04

2,95E-03

2,00E-04

1,73E-04

1,66E-04

1,5

3,00E-04

3,24E-03

1,57E-04

1,27E-04

1,47E-03

1,55E-04

1,38E-04

1,30E-04

2,7

1,09E-04

1,23E-03

5,48E-05

4,38E-05

1,40E-03

5,39E-05

4,79E-05

4,51E-05

4

5,44E-05

6,26E-04

2,64E-05

2,09E-05

6,10E-04

2,59E-05

2,29E-05

2,17E-05

6

2,59E-05

3,11E-04

1,18E-05

9,29E-06

9,77E-04

1,16E-05

1,02E-05

9,66E-06

10

1,35E-05

1,76E-04

5,37E-06

4,21E-06

5,54E-04

5,31E-06

4,64E-06

4,41E-06

15

8,29E-06

1,14E-04

2,95E-06

2,28E-06

3,60E-04

2,91E-06

2,52E-06

2,41E-06

20

5,97E-06

8,54E-05

1,94E-06

1,48E-06

2,69E-04

1,91E-06

1,65E-06

1,57E-06

25

4,32E-06

6,73E-05

1,05E-06

8,28E-07

2,13E-04

1,07E-06

9,13E-07

8,78E-07

30

3,43E-06

5,48E-05

7,60E-07

5,96E-07

1,74E-04

7,76E-07

6,58E-07

6,33E-07
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Таблиця П.1 – Середні ефективні дози гострого периоду (Зв) з урахуванням усіх шляхів, як функція відстані. Без проведення
контрмер
Расстоя Эффективние,
ная доза
км

Эквивалентная доза на орган
Кожа

571816.202.001-ЗОВД

0,4

4,88E-02

Костный Поверх- Молочная Легкие Желудок Толстая Печень Поджелу- Щито- Гонады Другие
мозг
ность
железа
кишка
дочная видная
органы
кости
железа
железа
8,69E-03 2,24E-02 2,61E-02 1,70E-02 2,00E-02 2,09E-02 2,50E-02 2,11E-02 2,25E-02 5,65E-01 2,10E-02 2,26E-02

1

1,26E-02

2,45E-03 6,08E-03 7,09E-03

4,63E-03

5,44E-03 5,68E-03

6,80E-03 5,75E-03

6,11E-03

1,40E-01 5,70E-03 6,12E-03

1,5

6,32E-03

1,30E-03 3,15E-03 3,67E-03

2,40E-03

2,82E-03 2,94E-03

3,52E-03 2,98E-03

3,16E-03

6,86E-02 2,95E-03 3,17E-03

2,7

2,15E-03

4,90E-04 1,13E-03 1,32E-03

8,59E-04

1,01E-03 1,05E-03

1,26E-03 1,07E-03

1,13E-03

2,23E-02 1,06E-03 1,13E-03

4

1,01E-03

2,49E-04 5,49E-04 6,41E-04

4,18E-04

4,91E-04 5,11E-04

6,14E-04 5,19E-04

5,52E-04

1,01E-02 5,15E-04 5,52E-04

6

4,58E-04

1,24E-04 2,58E-04 3,02E-04

1,97E-04

2,31E-04 2,40E-04

2,89E-04 2,44E-04

2,60E-04

4,42E-03 2,42E-04 2,60E-04

10

2,23E-04

6,98E-05 1,32E-04 1,54E-04

1,00E-04

1,18E-04 1,22E-04

1,48E-04 1,25E-04

1,33E-04

2,04E-03 1,24E-04 1,32E-04

15

1,21E-04

4,51E-05 7,45E-05 8,73E-05

5,66E-05

6,66E-05 6,92E-05

8,35E-05 7,05E-05

7,51E-05

1,06E-03 6,99E-05 7,49E-05

20

7,67E-05

3,36E-05 4,78E-05 5,61E-05

3,64E-05

4,27E-05 4,44E-05

5,35E-05 4,53E-05

4,82E-05

6,58E-04 4,49E-05 4,80E-05

25

5,20E-05

2,65E-05 3,20E-05 3,75E-05

2,43E-05

2,86E-05 2,97E-05

3,59E-05 3,03E-05

3,23E-05

4,52E-04 3,00E-05 3,22E-05

30

3,76E-05

2,16E-05 2,26E-05 2,66E-05

1,72E-05

2,02E-05 2,10E-05

2,54E-05 2,14E-05

2,28E-05

3,38E-04 2,12E-05 2,28E-05
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Таблица 3.2 – Середні ефективні прижиттєві дози (Зв) з урахуванням усіх шляхів, як функція відстані. З обмеженням вживання
продуктів місцевого виробництва
Эквивалентная доза на орган
Молочн
ая
железа

Легкие

Желудок Толстая
кишка

Печень

571816.202.001-ЗОВД

0,4

2,12E-03

Поджел ЩитоГонады Другие
увидная
органы
дочная железа
железа
1,39E-03 7,58E-04 9,87E-04 6,66E-04 8,44E-04 6,58E-04 6,65E-04 6,27E-04 5,97E-04 2,87E-02 6,21E-04 7,27E-04

1

1,01E-03

1,14E-03 7,13E-04 9,48E-04 5,63E-04 6,37E-04 5,59E-04 5,87E-04 5,54E-04 5,34E-04 8,56E-03 5,59E-04 6,17E-04

1,5

8,99E-04

1,30E-03 8,18E-04 1,09E-03 6,22E-04 6,86E-04 6,23E-04 6,63E-04 6,24E-04 6,04E-04 4,94E-03 6,32E-04 6,86E-04

2,7

3,24E-04

4,90E-04 2,90E-04 3,91E-04 2,20E-04 2,42E-04 2,20E-04 2,34E-04 2,20E-04 2,12E-04 1,89E-03 2,22E-04 2,42E-04

4

1,70E-04

2,49E-04 1,53E-04 2,05E-04 1,15E-04 1,27E-04 1,17E-04 1,26E-04 1,18E-04 1,15E-04 9,67E-04 1,19E-04 1,29E-04

6

8,30E-05

1,24E-04 7,37E-05 9,90E-05 5,50E-05 6,10E-05 5,65E-05 6,15E-05 5,68E-05 5,58E-05 4,84E-04 5,73E-05 6,21E-05

10

4,89E-05

6,98E-05 4,23E-05 5,57E-05 3,15E-05 3,55E-05 3,35E-05 3,73E-05 3,39E-05 3,39E-05 2,86E-04 3,40E-05 3,68E-05

15

3,24E-05

4,51E-05 2,75E-05 3,54E-05 2,07E-05 2,34E-05 2,26E-05 2,55E-05 2,29E-05 2,33E-05 1,86E-04 2,30E-05 2,48E-05

20

2,22E-05

3,36E-05 1,73E-05 2,24E-05 1,31E-05 1,48E-05 1,42E-05 1,60E-05 1,44E-05 1,46E-05 1,53E-04 1,44E-05 1,56E-05

25

1,74E-05

2,65E-05 1,37E-05 1,75E-05 1,02E-05 1,17E-05 1,14E-05 1,32E-05 1,16E-05 1,20E-05 1,16E-04 1,16E-05 1,25E-05

30

1,30E-05

2,16E-05 9,85E-06 1,26E-05 7,29E-06 8,37E-06 8,22E-06 9,49E-06 8,35E-06 8,60E-06 9,26E-05 8,35E-06 9,00E-06

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

Расстоя Эффективние,
ная доза
Кожный Костный Поверхкм
покров
мозг
ность
кости

№ 201811232231

474

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
Будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС

№ 201811232231

Додаток Р
(обов’язковий)
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи
(обгрунтовуючі матеріали з розрахунку СЗЗ)

571816.202.001-ЗОВД

475

OJSC "Kiev Scientific and Research
Design-and- Engineeri ng Institute “ENERGOPROEKT”

State Enterprise National Nuclear Generating Company ENERGOATOM
SE Atomproektinzhiniring

Khmelnytska NPP

FEASIBILITY STUDY OF THE POWER UNITS 3,4
CONSTRUCTION

Environmental Impact Assessment Report (OVOS)

Assessment of the transboundary transfer consequences under
normal and emergency conditions

Chief Engineer

Chernavskiy V.N.

Deputy Chief Engineer

Baibuzenko T.Y.

Chief Project Engineer

Bakhanovich A.L.

2

Table of content

Introduction........................................................................................................................................................3
1.

TRANSBOUNDARY TRANSITION DURING NORMAL OPERATION OF KNPP ............................4

2.

TRANSBOUDARY TRANSITION DURING ACCIDENTS ..................................................................6

2.1

Substantiation of the choice of the mathematical model of the radionuclide spread in the air ..............6

2.2

Choice of typical meteorological scenarios of radioactive emission transfer in the air .........................8

2.3

Methodology of assessment of radiation doze for population ................................................................9

2.4

Radiation Contamination Assessment Criteria .....................................................................................10

2.5

Results of modeling of the transfer of the emergency emissions at KNPP ..........................................11

2.5.1

Maximum Design-Basis Accident ....................................................................................................11

2.5.2

Beyond Design-Basis Accident (BDBA) .........................................................................................17

2.6

Assessment of accidents consequences on the territory of the neighboring countries .........................18

Conclusions ......................................................................................................................................................21
Acronyms .........................................................................................................................................................22
Reference Standard Documents and Literature ................................................................................................23
Annex A (mandatory) Results of calculations of the transboudary transfer of the radionuclides under
accidents ...........................................................................................................................................................24

3

Introduction
Feasibility study for the construction of the power units No. 3 and 4 of
Khmelnytskyi NPP was approved by the Order No.498-р of the Cabinet of Ministers of
Ukraine dated 04.07.2012.
Further, the materials of the feasibility study were corrected in connection with:
 the need to replace the supplier of the VVER-1000 reactor facility (RF) for
VVER-1000 manufactured by SKODA JS A.S.;
 the need to implement the provisions of regulations and regulatory documents
amended or put into effect after approval of the Feasibility Study.
Technical solutions that are not related to these changes remain relevant to the
approved Feasibility Study for all the facilities and structures of the complex of KhNPP
units No. 3 and 4.
Part 14 of the volume 13 “Environmental Impact Assessment Report” (OVOS) is
prepared in line with the requirements of the section 2.8, 2.26, 2.34 “Assessment of impacts
of the planned activity on the anthropogenic environment” DBN (State Construction
Norms) А.2.2-1-2003 [1] and in line with the international convention [2].
Part 14 contains:
 assessment of the transboundary transition of radioactive gas and aerosol releases
of the plant during normal operation;
 assessment of the transboundary transition of radioactive releases during accidents
at the plant.
Documents of this part are prepared according to the results of the modeling of the
contaminant transfer in the air and calculation of individual radiation dose for the reference
group of population.
Experience of the accident at Chernobyl NPP in 1986 showed that in the conditions of
the communal radiation accident the radioactive materials in the air can spread hundreds and
thousands kilometers away, resulting in the radioactive contamination of the air and the
surface at a large distance away from the source of the emission.
In line with the Radiation Safety Norms of Ukraine - 97 (NRBU-97) [3], communal
radiation accidents are divided into local, regional and global. To the special type of global
radiation accidents belong transboundary accidents, when the accident zone spreads outside
the state borders. Khmelnytska NPP (along with Rivne NPP) is located the closest to the
state borders of Ukraine, and, consequently, is the biggest potential threat from the point of
view of the radioactive contamination of the neighboring countries – above all Belorussia
and Poland.
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The objective of this Part is to assess the transboundary transfer of the radioactive
release in case of radiation accident at KNPP. As a method to perform such assessments the
mathematical modeling of the dispersion of gas and aerosol emissions during normal
operation of the power plant and during accidents, assessment of the radiation doze on
population with the use of the dimensional field of contamination was chosen.

1. TRANSBOUNDARY TRANSITION DURING NORMAL OPERATION OF
KNPP
For the assessment of the radiological significance of the transboundary transfer during
normal operation of the power plant it is suggested to use the results of the calculation of the
dispersion of the gas and aerosol emissions for beyond-design basis norms of KNPP (see
part 11), received within the frames of the Gaussian dispersion model [11]. These
calculations are made taking into account the actual meteorological data in the area of the
power unit location (frequency of the stability categories, average speeds of wind for these
categories and the wind rose extent) with the actual reserve of persistence. As far as the
distance from the source of releases, the contamination of the territory with radionuclide
decreases rapidly, which leads to the reduction of the radiation doze for population (figure
1.1). Besides, even in the sanitary-protection zone the radiation dose does not exceed the
limits of the radiation doze for population. It means that even if the plant is located directly
on the border, in this case the limit quota of the radiation doze for population of the
neighboring countries will not be exceeded (for most European countries it is higher, than
for Ukraine and makes 200 microsievert per hour -1)

Figure 1.1– Dependence of the radiation doze for the reference group of population on
gas and aerosol releases from the source (normal operation)

5

Radioactive contamination due to gas and aerosol releases at long distances outside the
radiation-control area of KNPP cannot exceed such at the border of the radiation-control
area according to the following physical reasons:
 Gas and aerosol release occurs regularly and the impact of the short-term weather
conditions, which are favorable for the transfer to long distances, is not significant in
terms of average annual transfer;
 There is no reverse diffusion in nature (the process of the impurity dilution is
irreversible as long as there is a concentration gradient);
 Activity of radionuclide decreases in course of time as the result of the radioactive
decay. The closest borders of the neighboring countries are at about 150 km distance
from KNPP and by the wind speed of 3 m/sec-1 and its linear trajectory (which is
never the case in the nature), the time for the cloud to approach the border makes
around 14 hours. During this time the activity of the radionuclide with the period of
the half-decay of 1,4 hour will reduce in 1000 times;
 During the movement of the radioactive cloud its depletion due to gravitational
settling of radionuclide and wash-out whereof through precipitation.
Taking into account the above stated one can assert that the radiation impact during normal
operation of KNPP on the neighboring countries will be significantly less than the
established doze quotas, and consequently less than the limit of the individual effective
annual doze of 1 millisievert.

6

2. TRANSBOUDARY TRANSITION DURING ACCIDENTS
2.1 Substantiation of the choice of the mathematical model of the radionuclide

spread in the air
Mathematical models of the spread of accidental radionuclide release in the air can be
classified according to two principle criteria [4]:
a) Spatial scale of the problem, which is defined by an accident class;
b) Detail of the description of physical processes of the nuclide transfer and the related
level of complexity of the applied mathematical algorithms.
A wide range of approaches is used for the calculation of the spread of radioactive
release in the air: from the simplest methods to calculate the trajectories of the radioactive
cloud transfer, which enable evaluating the direction of the release spread and making a
semi quantitative assessment of the impact [5], up to the calculations of numerical threedimensional models of the turbulent diffusion [6].
In the nearest zone of the emission source (local scale), the assessments of the surface
air and underlying surface contamination are carried out mainly with the help of the method
of IAEA Gaussian jet [7]. Herewith it should be noted, that in the IAEA recommendations it
is stated, that the model can be used at the distance up to 10 km from the source (depending
on the relief complexity). The margins of its applicability are limited in distance, because
the model assumes stationarity and horizontal homogeneity of meteorological conditions,
stationarity of the emission source (continuous or finite duration), horizontal homogeneity
of the underlying surface. The extension of the margins of the model applicability in this
region (of the distances from 20 to 30 km) requires special additional researches, which
would confirm such possibility, and validation with regulatory authorities. Thus, in case of
big radiation accidents, potentially capable to lead to radioactive contamination of the
territory beyond the NPP radiation-control area, the use of the IAEA model is not proper.
For the description of the distant transfer of the contamination (for distances of about
thousand and more kilometers) mainly the simplified methods are use, with the use whereof
one can get the averaged characteristics of the air contamination in the area.
In the area under study, the interim and the most complicated for the modeling are the
processes of the contaminant diffusion at the distance of about hundreds and thousands
kilometers, i.e. the space scales, where air-synoptic measurements are not carried out, but at
the same time all special meteorological phenomena can be observed.
This is related to the fact that the mesogrid model shall take into account the diurnal
variation of turbulence in the boundary layer, orographic and thermal heterogeneity of the
underlying surface etc. Its peculiarity is, on one hand, the necessity to have a detailed and
proper description of the main physical processes, which define the spread and deposition of
the contaminant in such areas; and on the other hand the necessity to achieve a reasonable
compromise with computational capabilities.
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Taking into account, that KNPP is located at the distance of 160 km from the border
with Belorussia and of about 190 km from the border with Poland, for the solution of the
transboundary transfer of the radioactive release from KNPP the most optimal is the choice
of the mesogrid model of the atmospheric transfer. Thus, the relative assessments were
carried out, using the mesogrid model of the Lagrangian-Eulerian diffusion model (LEDI)
of the contaminant transfer in the atmosphere [8]. The model was developed for calculations
of the contaminant transfer to the distances up to 1000 km from the gas and aerosol “point”
source with the effective altitude of the emission from 0 to 1500 m. The model was used for
the reconstruction of the dynamics of the radioactive contamination with radionuclide 137 Cs
[9] and 131I [10] of the territory of Ukraine in the initial period after the Chernobyl accident.
The model takes into account the following information:
 Nonstationarity (as the result of the diurnal way of characteristics of the boundary
layer and weather changes);
 Spatial inhomogeneity of the meteorological characteristics of the atmosphere;
 Different types of the source according to the duration of emission (volley, of the
limited period, continuous), according to the phase composition (gas, aerosol),
according to the isotopic composition;
 Horizontal inhomogeneity of the underlying surface.
The source of emission into the air is modeled in the form of the sequence of emissions
(“puffs”), taking into account the variability of the substance quantity or activity in them.
The combination of the Lagrangian and Eulerian methods is used for the description of the
contaminant transfer in the boundary layer. Such approach allows with relatively small
investment of time for computer calculations to physically correctly take into account main
factors, which define the contaminant transfer. The three-dimensional task of calculation of
the contaminant transfer in the atmosphere boundary layer is divided into three stages:
 Calculations of the horizontal trajectory of the contaminant spread based on the
Lagrangian method of the particle;
 Calculations of the vertical profile of the contaminant concentration in the nodes of
the horizontal trajectory, carried out with the help of the one-dimensional semi
empirical equation of the turbulent diffusion;
 Distribution of the contaminant in the cross direction is considered normal with the
dispersion, parameterized as a function, which appears as a sum of contributions of
the horizontal turbulent diffusion and the expansion of the contaminant jet taking into
account the interaction of the wind turn with the turbulence in the boundary layer.
The model enables calculating the transfer and the deposition of the radioactive
contaminant for the horizontal underlying surface as well as in the conditions of
heterogeneity of the underlying surface, in particular taking into account the moderately
broken ground relief and heterogeneous plant cover on it.
The model calculates the dependence of the immediate concentration of the contaminant
in the air on the time, time-integrated concentration in the air and the density of the
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contaminant deposition on the underlying surface during the radioactive cloud or trail
passing above the given point.
2.2 Choice of typical meteorological scenarios of radioactive emission transfer in the

air
Meteorological conditions of the emission transfer in the air play a decisive role in the
formation of the fields of radioactive contamination of the air and of the underlying surface.
Since for this task the period for the emission from KNPP to reach the borders with Poland
and Belorussia is about half a day, then for such periods of time the temporal dynamics of
the meteorological parameters play an important role, conditioned by the diurnal
characteristics of the atmosphere boundary layer as well as by the change of the weather of
the synoptic scale. Thus, the most reasonable approach to the choice of the meteorological
scenarios of the radioactive emission transfer in the air is not the design of the artificial
“extremely conservative” scenarios (for example, a fortiori unrealistic assumption about the
wind permanency during the whole period of the transfer), but the use of the realistic data of
the atmosphere characteristics measurement. Taking into account that for the modeling of
the transfer to mesoscale distances the information on the atmosphere characteristics in the
layer to the altitude of 2 to 3 km is required, the data of the radio sounding of the
atmosphere was used, carried out by the Hydro-Meteorological Service of Ukraine. Three
typical meteorological situations were chosen, where there may be an intensive
transboundary activity carry-over in the direction of Poland and Belorussia.
Meteorological scenario 1. The data of the atmosphere radio sounding was used
(vertical profiles of the wind speed and direction, as well as the temperature of the air in the
layer up to 3 km), which were carried out on 10-12 of February 1984 by the nearest upperair station in the town Shepetovka (located at the distance of 35 km, south-east from
KNPP). At that time the east wind was observed with the speed from 5 to 6 m/sec -1 at the
altitude of 1km, conditioned by the periphery of the southern cyclone. In this scenario there
are no atmospheric precipitations on the whole territory of the emission spread.
Meteorological scenario 1A. The same actual data of the atmosphere radio sounding
was used like in the scenario 1. However in this scenario the availability of precipitations
(snow) with the intensity 0,5 mm/h is assumed. The precipitations of such intensity were in
fact observed in the specified period at several meteorological stations of the area under
review. For this meteorological scenario the assumption was made, that the area of the
atmospheric precipitations of such intensity exists on the territory of Belorussia directly
behind the border with Ukraine in the period of passing of the radioactive release from
KNPP there, i.e. in the period, when the activity reach the territory of Belorussia. Such
meteorological scenario was chosen, taking into account significant contribution of the
radioactivity washout from the atmosphere by atmospheric precipitations and, respectively,
their role in the formation of the density field of the radioactive fallouts. In this scenario the
atmospheric precipitations are absent on the whole territory of Ukraine, which ensures the
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highest density value of precipitations on the territory of Belorussia under the given
scenario of the emission.
Meteorological scenario 2. The data of the atmosphere radio sounding of 26-27th of
November 1982 was used. The weather conditions were formed, influenced by the
anticyclone with the center in the east, which conditioned the southern wind with the speed
3-5 m/sec-1 close to the ground surface and 7-9 m/sec-1 at the altitude 1 km. Atmospheric
precipitations are absent on the whole territory of the emission spread.
Meteorological scenario 2a. The same data of the atmosphere radio sounding was used
like in the scenario 2. Herewith it was assumed that in that period when the radioactive
emission reached the territory of Poland, it would start snowing with the intensity of 0,5
mm/h.
Meteorological scenario 3. As opposed to the previous scenarios, typical for a cold
season, meteorological scenario 3 characterizes weather conditions with the high turbulence
in the daytime atmosphere boundary layer (data of the radio sounding of the atmosphere
during May 6-9, 1986). East light wind (from 2 to 5 m/sec-1 in the layer up to 1 km) during
the spread of the hypothetical release changes to south-eastern and then to north-eastern.
Atmospheric precipitations are absent on the whole territory of the release spread.
Meteorological scenario 3A. The same data of the atmosphere radio sounding was used
like in the scenario 3. Herewith it was assumed that in that period when the radioactive
release reached the territory of Poland, it would start raining with the intensity of 0,5 mm/h.
The duration of rainfall was assumed to be equal to 4 hours.
2.3 Methodology of assessment of radiation doze for population

The assessment of individual radiation dozes for population is an important part of the
radiation protection system. Information on the dozes is the criteria for decisions making on
performing certain protective measures. In the report the annual individual effective dozes
are evaluated, received in different ways: inhalation, radiation from a radioactive cloud,
radiation from radionuclides, deposited on the ground and radiation from radionuclides,
coming with food. As a reference group of population, rural residents were chosen which
consume mainly food of their own production (farmers). The assessment of the doze was
made for two age groups – adults and 1-2 year old children. Calculations were made using
the set of application programs RadEnvir3.1, which was developed jointly by IAEA and
Scientific and Research Institute of the radiation protection of the Academy of Technical
Science of Ukraine. During calculations the approaches were used, contained in the works
[11, 12]. The radionuclide entry into the human body was estimated using the average daily
ration of inhabitants of Poland [16] and Belorussia [17]. The children’s ration was received
using recommendations, contained in the direction [12]. Only the food was used, which give
the maximum contribution to the dose. The ration is given below in the table 2.1
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Food

Milk
Potato
Veal
Pork
Poltry

Poland (2007)
Adults, kg/year-1
Children (1-2
y.o.) kg/year-1

731
121
4
43,6
24

95
36
0,8
4,4
2,4

Belorussia (2005)
Adults,
Children (1-2
-1
kg/year
y.o.) kg/year-1

1922
182
21
26
13

250
55
4,2
2,6
1,3

In the report the assessments of the radioactivity transfer were made for the actual
meteorological conditions. Meteorological conditions according to the scenarios 1 and 2
happened in winter time. Since in this time agricultural products are not produced on lands,
radionuclide may enter into the population ration only in the next vegetation period, at that
radionuclide will enter the plants through roots. Radionuclide entry through roots is in itself
a kind of additional barrier for the radionuclide to get into the ration of the population. So,
from the point of view of the radiological safety, these scenarios are favorable. The third
scenario is implemented in the spring time, and the radionuclide will penetrate the
agricultural products mostly through external aerial contamination of plants during fallouts.
These peculiarities were taken into account during calculation of the radiation dose for the
selected reference group of population.
During calculation of the radiation dose due to radionuclides, which penetrated the
body with the food, it was conservatively assumed that the contamination occurs at the
beginning of the harvest and the food is consumed immediately. During calculation of the
radiation dose due to inhalation, radiation from the radioactive cloud and the ground
surface, the period of stay of the reference group members in a premise was conservatively
not assumed, but instead it was considered, that they had been staying for 24 hours in the
open air.
2.4 Radiation Contamination Assessment Criteria

The basic criteria of the radiation limitation of the population in Europe through
anthropogenic sources is the limit of the individual effective dose (all ways of radiation),
established [14] at the level of 1 millisievert per year-1. It coincides with the dose limit for
population in Ukraine. There are also acceptable annual levels of radionuclide penetration
into the human body in different ways (air, water, food). They are derivatives from the dose
limit.
In this report the annual individual effective doses are assessed and they will be the main
safety criteria of the population during accidents.
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2.5 Results of modeling of the transfer of the emergency emissions at KNPP

With the use of the LEDI model calculations were made of the atmosphere transfer of
the possible transboundary emergency radioactive emission in case of hypothetical accident
at KNPP for typical meteorological conditions. The period of the emission was
conservatively accepted equal to 1 hour for all accidents. By the longer duration of the
emission the dispersion of the contaminant and the time to achieve the detection point will
be bigger, and respectively the radioactive contamination of the territory and radiation doses
will be smaller.
For further calculations the following scenarios of the typical accidents at one of the
KNPP power units were selected:
 Maximum Design-Basis Accident (MDBA) with the double-sided rupture of the
Main Circulation Pipe (MCP);
 Beyond Design-Basis Accident (BDBA), caused by the guillotine rupture of the
Main Circulation Circuit (MCC) with the failure of the active Emergency Core
Cooling Systems (ECCS) and of the operable sprinkler system.
The reference data on radionuclide activity in the emission were chosen in accordance
with the document [13].
2.5.1

Maximum Design-Basis Accident

By the Maximum Design-Basis Accident (MDBA) the source of the radioactive release
is the leak through the containment. The effective height of the release was taken as 0 m.
The duration of the emission was conservatively assumed equal to 1 hour.
The values of the activity of the released radionuclides, which were used in the
calculations, are given in the table 2.2. Radionuclides with short periods of half-decay were
not taken into account in the calculations. Their contribution into the total dose is negligible,
because the transfer to larger distances is long enough for their decay.
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Table 2.2. Full release of radionuclides during the accident with the double-sided
rupture of MCP
Nuclide

Release, Bq

131

3,11·1011
2,77·1011
7,80·1011
2,22·1013
8,46·1011
1,85·1010
4,26·1011
7,39·1011
1,52·1011
1,63·1010
3,69·1010
2,29·1010
1,86·1011
2,53·1011
2,44·1011

I
I
133
I
135
I
85m
Kr
85
Kr
88
Kr
133
Xe
135
Xe
90
Sr
95
Zr
95
Nb
103
Ru
106
Ru
134
Cs
137
Cs
140
Ba
140
La
144
Ce
132

Release for different iodine
compounds, Bq
І2
methyl iodide
11
1,89·10
8,68·1011
1,55·1011
5,09·1011
1,53·1011
6,78·1011
6,1·1010
2,49·1011

Figure 2.1 depicts the isolines of the density field of the release 131I during the maximum
design-basis accident at KNPP for the meteorological scenario 1. Maximum levels of
density of the fallouts for this radionuclide on the territory of Belorussia will make about 13
Bq. m-2. The asterisk in the figure marks the point, for which the values of the time integral
of the radionuclides volume activity, radioactive fallouts density were given in the report
and individual effective doses were evaluated. The total individual radiation doses for the
reference groups of population in this point (table A.1) by the conservative approach makes
for adults 0,13 microsievert per hour -1 and for children – 0,12 microsievert per hour -1.
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Figure 2.1 – Isolines of the density field of the fallouts 131I (Bq·m-2) under maximum
design-basis accident at KNPP (meteorological scenario 1)
For the chosen meteorological scenario 1 the period of time when the emission from
KNPP will reach the border between Ukraine and Belorussia equals approximately 9,5
hours. According to the calculations, about 45% of the initial release is carried out to
Belorussia (taking into account its precipitation on the territory of Ukraine and the
radioactive decay). For long-living nuclides in the aerosol form (here and hereafter: all
radionuclides under review, except for isotopes of iodine and inert gases), the relative
transboundary carryover makes more than 80%.
During precipitations on the territory of Belorussia (figure 2.2) the density of the
radionuclide fallouts will significantly increase and it will lead to the increase of the
radiation doses for population. The calculated values of the density of the radioactive
fallouts increase for isotopes of iodine more than in 4 times and significantly for
radionuclides in the aerosol form. The assessed effective doses (figure A.2) will make for
adults and children 0,65 microsievert per hour -1.
The figure 2.3 shows the isolines of the density field of the fallouts 131I under MDBA
at KNPP for the meteorological scenario 2. Maximum levels of density of the fallouts for
this radionuclide on the territory of Poland will make about 3 Bq. m-2. In the point of the
detection the calculated values of the individual effective doses (table A.3) will make about
0,04 microsievert per hour -1 for both age groups.
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Figure 2.2 – Isolines of the density field of the fallouts 131I (Bq·m-2) under MDBA at
KNPP (meteorological scenario 1A)

Figure 2.3 – Isolines of the density field of the fallouts 131I (Bq·m-2) under MDBA at
KNPP (meteorological scenario 2)
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Figure 2.4 – Isolines of the density field of the fallouts
KNPP (meteorological scenario 2A)

131

I (Bq·m-2) under MDBA at

For the meteorological scenario 2 the period of time for the emission from KNPP to
reach the borders between Ukraine and Poland equals approximately 7,5 hours. According
to the calculations, about 50 % of the initial release of 131I, nearly 5% of 132I and more than
80% of the long-living nuclides in the aerosol form are carried out to Poland.
In case of snowfall on the territory of Poland during radioactivity passing (figure 2.4)
the density of the radionuclide fallout will increase, and respectively the radiation doses for
the population will increase too (table A.4). The individual doses for adults and children
will make 0,3 microsievert per hour -1. Calculated values of the fallouts density increase for
iodine in more than 5 times and in almost 15 times for radionuclides in the aerosol form.
Figure 2.5 shows the isolines of the density field of the fallouts 131I under the maximum
design-basis accident at KNPP for the meteorological scenario 3. The maximum levels of
the fallout density for this radionuclide on the territory of Poland will make about 2 Bq. m-2.
In the point of the detection the calculated values of the individual effective doses will make
about 0,18 microsievert per hour -1 for adults and 0,43 microsievert per hour -1 for children
(table A.5). The difference of the radiation doses from the previous scenarios lies in the time
of the fallouts and respectively in the different approach to the calculation of doses through
dietary pathways of the radionuclides penetration (see Section 2.3).
For the meteorological scenario 3 the period of time for the emission from KNPP to
reach the borders between Ukraine and Poland equals approximately 17,5 hours. According
to the calculations, about 30 % of the initial release of 131I (is mostly defined by a high
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speed of the dry deposition of iodine in the elementary form), less than 2% of 132I and more
than 90% of the long-living nuclides in the aerosol form are carried out to Poland.

Figure 2.5 – Isolines of the density field of the fallouts
KNPP (meteorological scenario 3)

131

I (Bq·m-2) under MDBA at

Figure 2.6 – Isolines of the density field of the fallouts
KNPP (meteorological scenario 3A)

131

I (Bq·m-2) under MDBA at
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Table A 6 shows the calculated values of the density of radioactive emissions, time
integral of the volumetric activity in the surface air and radiation doses for the reference
group of population at the border of Ukraine and Poland (in the center of the trail) for the
meteorological scenario 3A. In case of rainfall on the territory of Poland during
radioactivity passing (figure 2.4) the calculated values of fallouts increase in almost 30
times for isotopes of iodine and in almost 140 times for radionuclides in the aerosol form
(figure 2.6). In the point of the detection the calculated values of the individual effective
doses will make 16,9 microsievert per hour -1 for adults and 29,1 microsievert per hour -1 for
children (table A.6).
2.5.2

Beyond Design-Basis Accident (BDBA)

The beyond design-basis accident is studied, caused by the guillotine-type rupture of the
MCC Du 2x850 mm with the failure of the active ECCS and of the operable sprinkler
system.
Considering that the period of the transfer to the border with the neighboring countries
makes (under the chosen meteorological scenarios) from 7,5 up to 17,5 hours, the
radionuclides with a small period of half-decay, presented in the table 2.3, were not taken
into account. For this accident, the radionuclide release power is different from the above
ones. The calculation of the dispersion was made under the same conditions and the
assessments were carried out from the same point, as for the MDBA. The results of the
calculations are presented in the annex A (tables A7-12).
By the BDBA for the meteorological scenario 1 the maximum density levels of the
fallouts of 131I on the territory of Belorussia will make about 120 Bq·m2. The total
individual radiation doses of the reference groups of population in this point (table A.7) will
make 2,6 microsievert per hour -1 for adults and 3,9 microsievert per hour -1 for children.
By precipitations on the territory of Belorussia the density of the radionuclide fallouts
will increase significantly and it will result in the increase of the radiation doses for the
population. The calculated values of the density of the radioactive fallouts increase in more
than 30 times for isotopes of iodine and significantly for radionuclides in the aerosol form.
The evaluated effective doses (table A.8) will make 7,5 microsievert per hour -1 for adults
and 8,7 microsievert per hour -1 for children.
For the meteorological scenario 2 the maximum density levels of fallouts of iodine-131
on the territory of Poland will make around 300 Bq·m2. In the detection point the calculated
values of the individual effective doses will make 0,8 microsievert per hour -1 for adults and
1,2 microsievert per hour -1 for children (table A.9).
In case of snowfall on the territory of Poland during radioactivity passing the density of
the radionuclide fallout will increase, and respectively the radiation doses for the population
will increase too (table A.10). The individual doses for both groups will make around 3
microsievert per hour -1. Calculated values of the fallout density increase for iodine in more
than 5 times and in almost 15 times for radionuclides in the aerosol form.
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The maximum density levels of fallouts of 131I for the meteorological scenario 3 on the
territory of Poland will make around 160 Bq·m2. In the detection point the calculated values
of the individual effective doses will make 5,8 microsievert per hour -1 for adults and 25,6
microsievert per hour -1 for children (table A.11).
Table A 12 shows the calculated values of the density of radioactive releasde, time
integral of the volumetric activity in the surface air and radiation doses for the reference
group of population at the border of Ukraine and Poland (in the center of the trail) for the
meteorological scenario 3A. In case of rainfall on the territory of Poland during
radioactivity passing the calculated values of fallouts increase in almost 30 times for
isotopes of iodine and in almost 130 times for radionuclides in the aerosol form (figure 2.6).
In the point of the detection the calculated values of the individual effective doses will make
177 microsievert per hour -1 for adults and 683 microsievert per hour -1 for children (table
A.12).
Table 2.3 Full emission of radionuclides under BDBA, which were taken into account
when studying the transboundary transfer
Nuclide

Emission, Bq

131

1,92·1014
1,17·1013
2,18·1015
4,67·1014
4,09·1010
2,60·1010
8,88·1010
8,13·1011
8,04·1010
7,21·1011
4,48·1011
8,74·1011
6,12·1011

I
132
I
133
I
135
I
85m
Kr
85
Kr
133
Xe
135
Xe
90
Sr
95
Zr
95
Nb
103
Ru
106
Ru
134
Cs
137
Cs
140
Ba
144
Ce

Emission for different iodine
compounds, Bq
І2
methyl iodide
13
1,805·10
6,987·1013
2,219·1013
5,391·1013
4,393·1013
1,613·1014
1,027·1013
3,66·1013

2.6 Assessment of accidents consequences on the territory of the neighboring

countries
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Made calculations showed that under no studied accident the level of the individual
annual effective dose for the members of the reference group in the neighboring countries
will be exceeded. (figure 2.8). The children’s age group (1-2 years) remains critical. The
critical scenario is the scenario 3A, according to which the fallouts happen during
vegetation of plants. For this meteorological scenario the main way of the dose formation
(for all studied accidents) is the food chain (figure 2.7). About 99% of the dose is formed
according to it. The main dose-forming radionuclide for all scenarios is 131I.

Figure 2.7– Structure of the annual effective dose formation for the children’s age
group for the meteorological scenario 3A (BDBA)
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Figure 2.8– Effective annual individual doses of Nt (microsievert per hour -1) for the reference
groups of population under different accidents and meteorological scenarios. The doses are
received for points on the trail axis next to the borders of the neighboring countries.
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1.

2.

3.

4.

Conclusions
The performed analysis showed that the radiation impact of the gas and aerosol
emissions of KNPP under its normal operation on the neighboring countries will be
significantly lower than the established dose limits for the population due to the
operation of nuclear facilities in the neighboring countries [15] (this limitation varies
for different countries mainly in the range of 0,2-0,3 microsievert per year -1). At the
distance of 25 km away from the plant the annual effective dose according to all
ways of formation for the reference group of population (rural population) makes
4,4·10-2 microsievert per year -1.
The basic criteria of the radiation limitation of the population in Europe through
anthropogenic sources is the limit of an individual effective dose (all ways of
radiation), which is established [14] at the level of 1 millisievert per year -1.
Calculations, made with the help of the mesogrid model of the atmospheric transfer
LEDI, showed that under no studied accident the level of the individual annual
effective dose [14] for the members of the reference group in the neighboring
countries will be exceeded.
The children’s age group (1-2 years) remains critical. The critical meteorological
scenario is scenario 3A, according to which the fallouts happen during vegetation of
plants. For this meteorological scenario the main way of the dose formation (for all
studied accidents) is the food chain. About 99% of the dose is formed according to it.
The main dose-forming radionuclide under hypothetical accidents for all studied
meteorological scenarios is 131I.
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Acronyms

IAEA

-

International Atomic Energy Agency

BDBA

-

Beyond Design-Basis Accident

DBN

-

State Construction Norms

ECCS

-

Emergency Core Cooling Systems

KNPP

-

Khmelnytska Nuclear Power Plant

MCC

-

Main Circulation Circuit

MCP

-

Main Circulation Pipe

MDBA

-

Maximum Design-Basis Accident

NPP

-

Nuclear Power Plant

OVOS

-

Environmental Impact Assessment
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Annex A
(mandatory)
Results of calculations of the transboudary transfer of the radionuclides under
accidents
Table А.1 – Calculated values of the fallout density and of the time integral of the
volumetric activity in the surface air and effective annual doses for the critical groups
of population on the territory of Ukraine and Belorussia (in the center of trail) for the
meteorological scenario 1. Maximum Design-Basis Accident
Radionuclide

As, Бк·м-2

Av, Бк·с·м-3

На,
microsievert
per hour -1

Нi,
microsievert
per hour -1

131

I

1,30E+01

8,03E+03

2,08E-02

3,07E-02

132

I

1,12E+00

5,18E+02

1,01E-04

1,10E-04

133

I

8,38E+00

5,00E+03

2,69E-03

4,69E-03

135

I

1,95E+00

1,08E+03

2,74E-04

3,62E-04

Kr

0,00E+00

9,44E+02

7,06E-06

7,06E-06

85m
85

Kr

0,00E+00

2,03E+01

8,38E-07

8,38E-07

88

Kr

0,00E+00

1,01E+03

1,03E-04

1,03E-04

133

Xe

0,00E+00

2,76E+05

4,31E-04

4,31E-04

135

Xe

0,00E+00

5,42E+03

6,45E-05

6,45E-05

103

Ru

1,32E+00

1,32E+03

3,88E-03

3,62E-03

106

Ru

1,43E-01

1,43E+02

1,60E-03

2,02E-03

134

Cs

3,24E-01

3,24E+02

1,43E-02

1,36E-02

137

Cs

2,01E-01

2,01E+02

4,15E-03

3,88E-03

Ce

2,14E+00

2,14E+03

2,14E-02

2,65E-03

Sr

1,62E-01

1,62E+02

3,15E-03

5,32E-03

Zr

3,72E+00

3,72E+03

2,70E-02

2,43E-02

Nb

6,43E+00

6,43E+03

2,43E-02

2,29E-02

1,60E+00

1,60E+03

3,27E-03

2,38E-03

1,88E+00

1,88E+03

1,62E-03

1,60E-03

1,29E-01

1,19E-01

144
90
95
95

140

Ba

140

La

Total
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Table А.2 – Calculated values of the fallout density and of the time integral of the
volumetric activity in the surface air and effective annual doses for the critical groups
of population on the territory of Ukraine and Belorussia (in the center of trail) for the
meteorological scenario 1A. Maximum Design-Basis Accident
Radionuclide

As, Бк·м-2

Av, Бк·с·м-3

На, microsievert
per hour -1

Нi, microsievert
per hour -1

131

I

1,30E+01

8,03E+03

2,08E-02

3,07E-02

132

I

1,12E+00

5,18E+02

1,01E-04

1,10E-04

133

I

8,38E+00

5,00E+03

2,69E-03

4,69E-03

135

I

1,95E+00

1,08E+03

2,74E-04

3,62E-04

Kr

0,00E+00

9,44E+02

7,06E-06

7,06E-06

85m
85

Kr

0,00E+00

2,03E+01

8,38E-07

8,38E-07

88

Kr

0,00E+00

1,01E+03

1,03E-04

1,03E-04

133

Xe

0,00E+00

2,76E+05

4,31E-04

4,31E-04

135

Xe

0,00E+00

5,42E+03

6,45E-05

6,45E-05

103

Ru

1,32E+00

1,32E+03

3,88E-03

3,62E-03

106

Ru

1,43E-01

1,43E+02

1,60E-03

2,02E-03

134

Cs

3,24E-01

3,24E+02

1,43E-02

1,36E-02

137

Cs

2,01E-01

2,01E+02

4,15E-03

3,88E-03

Ce

2,14E+00

2,14E+03

2,14E-02

2,65E-03

Sr

1,62E-01

1,62E+02

3,15E-03

5,32E-03

Zr

3,72E+00

3,72E+03

2,70E-02

2,43E-02

Nb

6,43E+00

6,43E+03

2,43E-02

2,29E-02

1,60E+00

1,60E+03

3,27E-03

2,38E-03

1,88E+00

1,88E+03

1,62E-03

1,60E-03

1,29E-01

1,19E-01

144
90
95
95

140

Ba

140

La

Total
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Table А.3 – Calculated values of the fallout density and of the time integral of the
volumetric activity in the surface air and effective annual doses for the critical groups
of population on the territory of Ukraine and Poland (in the center of trail) for the
meteorological scenario 2. Maximum Design-Basis Accident.
Radionuclide

As, Бк·м-2

Av, Бк·с·м-3

На, microsievert
per hour -1

Нi, microsievert
per hour -1

131

I

2,98E+00

2,22E+03

5,54E-03

8,27E-03

132

I

2,57E-01

1,43E+02

2,64E-05

2,89E-05

133

I

1,93E+00

1,39E+03

7,21E-04

1,28E-03

135

I

4,46E-01

3,00E+02

7,11E-05

9,56E-05

Kr

0,00E+00

3,28E+02

2,45E-06

2,45E-06

85m
85

Kr

0,00E+00

1,56E+01

6,44E-07

6,44E-07

88

Kr

0,00E+00

4,28E+02

4,37E-05

4,37E-05

133

Xe

0,00E+00

7,18E+04

1,12E-04

1,12E-04

135

Xe

0,00E+00

1,61E+03

1,91E-05

1,91E-05

103

Ru

3,73E-01

3,73E+02

1,09E-03

1,02E-03

106

Ru

4,03E-02

4,03E+01

4,50E-04

5,67E-04

134

Cs

9,09E-02

9,09E+01

3,96E-03

3,79E-03

137

Cs

5,64E-02

5,64E+01

1,14E-03

1,07E-03

Ce

6,03E-01

6,03E+02

6,04E-03

7,46E-04

Sr

4,58E-02

4,58E+01

7,55E-04

1,24E-03

Zr

1,05E+00

1,05E+03

7,63E-03

6,87E-03

Nb

1,82E+00

1,82E+03

6,87E-03

6,47E-03

4,52E-01

4,52E+02

9,28E-04

6,75E-04

5,50E-01

5,50E+02

4,74E-04

4,66E-04

3,59E-02

3,28E-02

144
90
95
95

140

Ba

140

La

Total
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Table А.4 – Calculated values of the fallout density and of the time integral of the
volumetric activity in the surface air and effective annual doses for the critical groups
of population on the territory of Ukraine and Poland (in the center of trail) for the
meteorological scenario 2A. Maximum Design-Basis Accident.
Radionuclide

As, Бк·м-2

Av, Бк·с·м-3

На, microsievert
per hour -1

Нi, microsievert
per hour -1

131

I

1,68E+01

2,22E+03

1,07E-02

1,35E-02

132

I

1,43E+00

1,43E+02

5,74E-05

5,99E-05

133

I

1,08E+01

1,39E+03

1,30E-03

1,85E-03

135

I

2,50E+00

3,00E+02

1,75E-04

1,99E-04

Kr

0,00E+00

3,28E+02

2,45E-06

2,45E-06

85m
85

Kr

0,00E+00

1,56E+01

6,44E-07

6,44E-07

88

Kr

0,00E+00

4,28E+02

4,37E-05

4,37E-05

133

Xe

0,00E+00

7,18E+04

1,12E-04

1,12E-04

135

Xe

0,00E+00

1,61E+03

1,91E-05

1,91E-05

103

Ru

5,24E+00

3,73E+02

1,21E-02

1,21E-02

106

Ru

5,65E-01

4,03E+01

2,39E-03

2,59E-03

134

Cs

1,28E+00

9,09E+01

5,34E-02

5,27E-02

137

Cs

7,92E-01

5,64E+01

1,51E-02

1,48E-02

Ce

8,46E+00

6,03E+02

9,41E-03

4,18E-03

Sr

6,42E-01

4,58E+01

4,87E-03

6,79E-03

Zr

1,47E+01

1,05E+03

8,51E-02

8,43E-02

Nb

2,55E+01

1,82E+03

8,41E-02

8,37E-02

6,35E+00

4,52E+02

2,60E-03

2,35E-03

7,72E+00

5,50E+02

3,71E-03

3,70E-03

2,85E-01

2,83E-01

144
90
95
95

140

Ba

140

La

Total

28

Table А.5 – Calculated values of the fallout density and of the time integral of the
volumetric activity in the surface air and effective annual doses for the critical groups
of population on the territory of Ukraine and Poland (in the center of trail) for the
meteorological scenario 3. Maximum Design-Basis Accident.
Radionuclide

As, Бк·м-2

Av, Бк·с·м-3

На, microsievert
per hour -1

Нi, microsievert
per hour -1

131

I

1,74E+00

1,74E+03

4,47E-02

2,50E-01

132

I

7,57E-03

5,65E+00

1,00E-06

1,25E-06

133

I

8,34E-01

8,06E+02

8,09E-04

3,89E-03

135

I

9,44E-02

8,50E+01

1,86E-05

2,55E-05

Kr

0,00E+00

4,74E+01

3,55E-07

3,55E-07

85m
85

Kr

0,00E+00

4,55E-02

1,88E-09

1,88E-09

88

Kr

0,00E+00

2,59E+01

2,64E-06

2,64E-06

133

Xe

0,00E+00

4,61E+04

7,19E-05

7,19E-05

135

Xe

0,00E+00

5,07E+02

6,03E-06

6,03E-06

103

Ru

3,04E-01

3,04E+02

1,26E-03

1,96E-03

106

Ru

3,33E-02

3,33E+01

2,13E-03

6,45E-03

134

Cs

7,51E-02

7,51E+01

4,60E-02

2,86E-02

137

Cs

4,65E-02

4,65E+01

2,23E-02

1,48E-02

Ce

4,96E-01

4,96E+02

2,23E-02

6,51E-02

Sr

3,78E-02

3,78E+01

1,77E-02

3,20E-02

Zr

8,63E-01

8,63E+02

8,94E-03

1,33E-02

Nb

1,49E+00

1,49E+03

6,82E-03

8,57E-03

3,65E-01

3,65E+02

1,55E-03

3,57E-03

3,82E-01

3,82E+02

3,83E-04

4,96E-04

1,75E-01

4,29E-01

144
90
95
95

140

Ba

140

La

Total
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Table А.6 – Calculated values of the fallout density and of the time integral of the
volumetric activity in the surface air and effective annual doses for the critical groups
of population on the territory of Ukraine and Poland (in the center of trail) for the
meteorological scenario 3A. Maximum Design-Basis Accident.
Radionuclide

As, Бк·м-2

Av, Бк·с·м-3

На, microsievert
per hour -1

Нi, microsievert
per hour -1

131

I

4,76E+01

1,74E+03

1,13E+00

6,69E+00

132

I

1,96E-01

5,65E+00

6,67E-06

1,06E-05

133

I

2,26E+01

8,06E+02

1,29E-02

8,80E-02

135

I

2,53E+00

8,50E+01

1,41E-04

1,48E-04

Kr

0,00E+00

4,74E+01

3,55E-07

3,55E-07

85m
85

Kr

0,00E+00

4,55E-02

1,88E-09

1,88E-09

88

Kr

0,00E+00

2,59E+01

2,64E-06

2,64E-06

133

Xe

0,00E+00

4,61E+04

7,19E-05

7,19E-05

135

Xe

0,00E+00

5,07E+02

6,03E-06

6,03E-06

103

Ru

3,96E+01

3,04E+02

1,38E-01

2,37E-01

106

Ru

4,33E+00

3,33E+01

2,45E-01

7,96E-01

134

Cs

9,78E+00

7,51E+01

5,97E+00

3,73E+00

137

Cs

6,06E+00

4,65E+01

2,90E+00

1,93E+00

Ce

6,46E+01

4,96E+02

2,29E+00

8,42E+00

Sr

4,92E+00

3,78E+01

2,26E+00

4,08E+00

Zr

1,12E+02

8,63E+02

9,85E-01

1,64E+00

Nb

1,94E+02

1,49E+03

7,89E-01

1,06E+00

4,75E+01

3,65E+02

1,19E-01

4,08E-01

4,97E+01

3,82E+02

2,96E-02

4,50E-02

1,69E+01

2,91E+01

144
90
95
95

140

Ba

140

La

Total
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Table А.7 – Calculated values of the fallout density and of the time integral of the
volumetric activity in the surface air and effective annual doses for the critical groups
of population on the territory of Ukraine and Belorussia (in the center of trail) for the
meteorological scenario 1. Beyond Design-Basis Accident.
Radionuclide

As, Бк·м-2

Av, Бк·с·м-3

На,
microsievert
per hour -1

Нi,
microsievert
per hour -1

131

I

1,23E+02

6,55E+05

1,35E+00

2,15E+00

132

I

1,59E+02

5,69E+04

1,20E-02

1,30E-02

133

I

2,38E+03

1,21E+06

6,75E-01

1,16E+00

135

I

3,27E+02

1,62E+05

4,27E-02

5,59E-02

Kr

0,00E+00

5,81E+05

4,34E-03

4,34E-03

85m
85

Kr

0,00E+00

1,54E+05

2,94E-05

2,94E-05

88

Kr

0,00E+00

2,15E+04

2,19E-03

2,19E-03

133

Xe

0,00E+00

2,71E+07

4,23E-02

4,23E-02

135

Xe

0,00E+00

2,98E+06

3,55E-02

3,55E-02

103

Ru

7,09E+00

7,09E+03

2,08E-02

1,94E-02

106

Ru

7,04E-01

7,04E+02

7,89E-03

9,96E-03

134

Cs

6,32E+00

6,32E+03

2,79E-01

2,66E-01

137

Cs

3,92E+00

3,92E+03

8,10E-02

7,58E-02

Ce

5,36E+00

5,36E+03

5,37E-02

6,65E-03

Sr

3,59E-01

3,59E+02

7,02E-03

1,18E-02

Zr

2,27E-01

2,27E+02

1,65E-03

1,48E-03

Nb

7,72E-01

7,72E+02

2,92E-03

2,75E-03

7,49E+00

7,49E+03

1,54E-02

1,12E-02

2,63E+00

3,87E+00

144
90
95
95

140

Ba

Total

31

Table А.8 – Calculated values of the fallout density and of the time integral of the
volumetric activity in the surface air and effective annual doses for the critical groups
of population on the territory of Ukraine and Belorussia (in the center of trail) for the
meteorological scenario 1A. Beyond Design-Basis Accident.

Radionuclide

As, Бк·м-2

Av, Бк·с·м-3

На,
microsievert
per hour -1

Нi,
microsievert
per hour -1

131

I

4,20E+03

6,55E+05

2,88E+00

3,68E+00

132

I

5,37E+02

5,69E+04

2,20E-02

2,30E-02

133

I

8,13E+03

1,21E+06

1,05E+00

1,53E+00

135

I

1,11E+03

1,62E+05

8,22E-02

9,54E-02

Kr

0,00E+00

5,81E+05

4,34E-03

4,34E-03

85m
85

Kr

0,00E+00

1,54E+05

2,94E-05

2,94E-05

88

Kr

0,00E+00

2,15E+04

2,19E-03

2,19E-03

133

Xe

0,00E+00

2,71E+07

4,23E-02

4,23E-02

135

Xe

0,00E+00

2,98E+06

3,55E-02

3,55E-02

103

Ru

6,23E+01

7,09E+03

1,46E-01

1,45E-01

106

Ru

6,19E+00

7,04E+02

2,83E-02

3,15E-02

134

Cs

5,56E+01

6,32E+03

2,36E+00

2,32E+00

137

Cs

3,45E+01

3,92E+03

6,74E-01

6,58E-01

Ce

4,71E+01

5,36E+03

7,17E-02

2,50E-02

Sr

3,16E+00

3,59E+02

3,49E-02

5,42E-02

Zr

1,99E+00

2,27E+02

1,16E-02

1,15E-02

Nb

6,79E+00

7,72E+02

2,25E-02

2,24E-02

6,59E+01

7,49E+03

3,20E-02

2,78E-02

7,50E+00

8,71E+00

144
90
95
95

140

Ba

Total

32

Table А.9 – Calculated values of the fallout density and of the time integral of the
volumetric activity in the surface air and effective annual doses for the critical groups
of population on the territory of Ukraine and Poland (in the center of trail) for the
meteorological scenario 2. Beyond Design-Basis Accident.
Radionuclide

As, Бк·м-2

Av, Бк·с·м-3

На,
microsievert
per hour -1

Нi,
microsievert
per hour -1

131

I

2,82E+02

1,81E+05

4,66E-01

6,88E-01

132

I

3,63E+01

1,56E+04

3,10E-03

3,37E-03

133

I

5,46E+02

3,35E+05

1,79E-01

3,13E-01

135

I

7,48E+01

4,46E+04

1,10E-02

1,47E-02

Kr

0,00E+00

2,03E+05

1,52E-03

1,52E-03

85m
85

Kr

0,00E+00

3,95E+04

7,55E-06

7,55E-06

88

Kr

0,00E+00

1,66E+04

1,69E-03

1,69E-03

133

Xe

0,00E+00

7,06E+06

1,10E-02

1,10E-02

135

Xe

0,00E+00

8,86E+05

1,05E-02

1,05E-02

103

Ru

2,00E+00

2,00E+03

5,86E-03

5,47E-03

106

Ru

1,98E-01

1,98E+02

2,21E-03

2,79E-03

134

Cs

1,78E+00

1,78E+03

7,75E-02

7,42E-02

137

Cs

1,11E+00

1,11E+03

2,24E-02

2,10E-02

Ce

1,51E+00

1,51E+03

1,51E-02

1,87E-03

Sr

1,01E-01

1,01E+02

1,68E-03

2,75E-03

Zr

6,39E-02

6,39E+01

4,64E-04

4,17E-04

Nb

2,17E-01

2,17E+02

8,22E-04

7,74E-04

2,12E+00

2,12E+03

4,34E-03

3,16E-03

8,14E-01

1,16E+00

144
90
95
95

140

Ba

Total

33

Table А.10 – Calculated values of the fallout density and of the time integral of the
volumetric activity in the surface air and effective annual doses for the critical groups
of population on the territory of Ukraine and Poland (in the center of trail) for the
meteorological scenario 2A. Beyond Design-Basis Accident.
Radionuclide

As, Бк·м-2

Av, Бк·с·м-3

На,
microsievert
per hour -1

Нi,
microsievert
per hour -1

131

I

1,58E+03

1,81E+05

9,53E-01

1,17E+00

132

I

2,01E+02

1,56E+04

7,45E-03

7,72E-03

133

I

3,05E+03

3,35E+05

3,41E-01

4,75E-01

135

I

4,17E+02

4,46E+04

2,83E-02

3,19E-02

Kr

0,00E+00

2,03E+05

1,52E-03

1,52E-03

85m
85

Kr

0,00E+00

3,95E+04

7,55E-06

7,55E-06

88

Kr

0,00E+00

1,66E+04

1,69E-03

1,69E-03

133

Xe

0,00E+00

7,06E+06

1,10E-02

1,10E-02

135

Xe

0,00E+00

8,86E+05

1,05E-02

1,05E-02

103

Ru

2,79E+01

2,00E+03

6,46E-02

6,43E-02

106

Ru

2,76E+00

1,98E+02

1,17E-02

1,27E-02

134

Cs

2,49E+01

1,78E+03

1,04E+00

1,03E+00

137

Cs

1,55E+01

1,11E+03

2,95E-01

2,89E-01

Ce

2,11E+01

1,51E+03

2,35E-02

1,04E-02

Sr

1,41E+00

1,01E+02

1,09E-02

1,51E-02

Zr

8,92E-01

6,39E+01

5,15E-03

5,10E-03

Nb

3,04E+00

2,17E+02

1,00E-02

9,97E-03

2,96E+01

2,12E+03

1,21E-02

1,10E-02

2,83E+00

3,16E+00

144
90
95
95

140

Ba

Total

34

Table А.11 – Calculated values of the fallout density and of the time integral of the
volumetric activity in the surface air and effective annual doses for the critical groups
of population on the territory of Ukraine and Poland (in the center of trail) for the
meteorological scenario 3. Beyond Design-Basis Accident.
Radionuclide

As, Бк·м-2

Av, Бк·с·м-3

На,
microsievert
per hour -1

Нi,
microsievert
per hour -1

131

I

1,64E+02

1,41E+05

4,16E+00

2,35E+01

132

I

1,07E+00

6,12E+02

1,16E-04

1,47E-04

133

I

2,36E+02

1,94E+05

2,14E-01

1,07E+00

135

I

1,58E+01

1,26E+04

2,84E-03

3,87E-03

Kr

0,00E+00

2,92E+04

2,19E-04

2,19E-04

85m
85

Kr

0,00E+00

2,69E+04

5,14E-06

5,14E-06

88

Kr

0,00E+00

4,82E+01

4,92E-06

4,92E-06

133

Xe

0,00E+00

4,54E+06

7,08E-03

7,08E-03

135

Xe

0,00E+00

2,81E+05

3,34E-03

3,34E-03

103

Ru

1,63E+00

1,63E+03

6,73E-03

1,05E-02

106

Ru

1,63E-01

1,63E+02

1,04E-02

3,16E-02

134

Cs

1,47E+00

1,47E+03

9,01E-01

5,60E-01

137

Cs

9,11E-01

9,11E+02

4,37E-01

2,90E-01

Ce

1,24E-01

1,24E+02

5,58E-03

1,63E-02

Sr

8,32E-02

8,32E+01

3,91E-02

7,05E-02

Zr

5,27E-02

5,27E+01

5,46E-04

8,14E-04

Nb

1,80E-01

1,80E+02

8,24E-04

1,03E-03

1,75E+00

1,75E+03

7,43E-03

1,71E-02

5,80E+00

2,56E+01

144
90
95
95

140

Ba

Total

35

Table А.12 – Calculated values of the fallout density and of the time integral of the
volumetric activity in the surface air and effective annual doses for the critical groups
of population on the territory of Ukraine and Poland (in the center of trail) for the
meteorological scenario 3A. Beyond Design-Basis Accident.

Radionuclide

As, Бк·м-2

Av, Бк·с·м-3

На,
microsievert
per hour -1

Нi,
microsievert
per hour -1

131

I

4,35E+03

1,41E+05

1,03E+02

6,11E+02

132

I

2,64E+01

6,12E+02

8,78E-04

1,40E-03

133

I

6,19E+03

1,94E+05

3,52E+00

2,41E+01

135

I

4,12E+02

1,26E+04

2,28E-02

2,38E-02

Kr

0,00E+00

2,92E+04

2,19E-04

2,19E-04

85m
85

Kr

0,00E+00

2,69E+04

5,14E-06

5,14E-06

88

Kr

0,00E+00

4,82E+01

4,92E-06

4,92E-06

133

Xe

0,00E+00

4,54E+06

7,08E-03

7,08E-03

135

Xe

0,00E+00

2,81E+05

3,34E-03

3,34E-03

103

Ru

2,28E+01

1,63E+03

7,99E-02

1,37E-01

106

Ru

2,28E+00

1,63E+02

1,30E-01

4,20E-01

134

Cs

2,05E+01

1,47E+03

1,25E+01

7,82E+00

137

Cs

1,19E+02

9,11E+02

5,69E+01

3,79E+01

Ce

1,73E+00

1,24E+02

6,25E-02

2,26E-01

Sr

1,16E+00

8,32E+01

5,35E-01

9,66E-01

Zr

7,36E-01

5,27E+01

6,53E-03

1,08E-02

Nb

2,51E+00

1,80E+02

1,03E-02

1,37E-02

2,44E+01

1,75E+03

6,37E-02

2,12E-01

1,77E+02

6,83E+02

144
90
95
95

140

Ba

Total

