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У ВИПУСКУ
«Смажені факти» з атомної труби
Андрій Біндюков :
«З 2007 року на першому енергоблоці
Южно-Української АЕС не було зафіксовано жодного облікового порушення. У світі блоків з такими показниками одиниці»

АНДРІЙ БІНДЮКОВ :
«З 2007 РОКУ НА
ПЕРШОМУ ЕНЕРГОБЛОЦІ
ЮЖНО-УКРАЇНСЬКОЇ АЕС
НЕ БУЛО ЗАФІКСОВАНО
ЖОДНОГО ОБЛІКОВОГО
ПОРУШЕННЯ. У СВІТІ
БЛОКІВ З ТАКИМИ
ПОКАЗНИКАМИ
ОДИНИЦІ»
Колектив ЮУАЕС активно
продовжує підготовку до
надпроектної експлуатації

Сьогодні первісток Южно-Української
АЕС за показниками безпеки - один з
кращих у державі. У процесі підготовки
до продовження життя блоку №1 для
підвищення його безпеки за останні роки
було впроваджено найбільшу кількість
інновацій.
Все ближче той день, коли
прийматиметься
рішення
про
готовність енергоблоку працювати у
надпроектний термін - до 2 грудня 2023
року. З березня, коли його зупинили на
тривалий планово-попереджувальний
ремонт (ППР), пройшло більше 200
діб. У режимі нон-стоп колектив
ЮУАЕС практично завершив більшу
частину заходів, запланованих у рамках
продовження терміну експлуатації.
У всіх сенсах цей масштабний процес
сьогодні перебуває на завершальній
стадії.
Слід зазначити, що всі роботи
виконувалися поетапно. Фахівцями
реалізовано колосальний обсяг з монтажу
та наладки для підвищення надійності
та безпеки функціонування основного
обладнання першого «мільйонника».
Усі виконувані заходи скрупульозно
вивчалися з точки зору його подальшої
виробничої перспективи.
Підготовка до продовження терміну
експлуатації цього ядерного блоку
розпочалася 13 років тому. Перший
етап тривав 7 років. За цей час у
періоди планових зупинок на ремонт
без додаткових простоїв проводилася
заміна застарілого обладнання на нове,
сучасніше, таке, що відповідає всім
світовим стандартам і вимогам.
Про те, що вже зроблено та що
залишилося колективу виконати до
призначеної години розповідає заступник
головного інженера з модернізації та
реконструкції ВП «Южно-Українська
АЕС» Андрій БІНДЮКОВ.

Андрій БІНДЮКОВ
- Андрію Дмитровичу, чи можна вже
говорити про те, що масштабні заходи,
намічені в рамках продовження
терміну
експлуатації
першого
енергоблоку, завершені?
- Думаю та навіть упевнений, що
повний обсяг робіт, обов’язкових для
продовження терміну експлуатації,
погоджених з Державною інспекцією
ядерного регулювання України (ДІЯРУ),
ми виконаємо в листопаді, тобто
до моменту ухвалення рішення про
продовження терміну служби блоку.
На даний момент з 87 заходів виконано
50. З 37, що залишилися, 4 належать
до інжинірингових (роботи аналітичні
та
не
вимагають
реконструкції
обладнання), з 24 закінчується монтаж,
розпочато пуско-наладку, готується
звітна документація. З решти (дев’яти)
ведеться монтаж у повній відповідності
з графіком.
Особливу увагу ми приділяємо
заходам, які після аварії на АЕС
Фукусіма введено для блоку №1 як
обов’язкові. Їх усього 10. На сьогодні
з них повністю завершено п’ять. З
п’яти, що залишилися, за трьома
роботами завершено монтаж, ведуться
випробування, за двома - монтаж ще
триває.
Якщо говорити про виконані
заходи в цілому, то в частині
електрообладнання та автоматизованих
систем управління технологічними
процесами
перший
енергоблок
оновлено на 97%. Три відсотки, що
залишилися, складає устаткування,
яке не відноситься до систем безпеки і
його заміна не є обов’язковою в рамках
продовження терміну експлуатації.
Це
обладнання
спецводоочистки
(СВО) першого контуру. Здійснено
його часткову модернізацію, але вести
повномасштабних робіт з реконструкції
устаткування СВО цього року намірів
не маємо.
З технологічних систем виконано
97,5%
від
обсягу,
визначеного
«Комплексною (зведеною) програмою
підвищення
безпеки
енергоблоків
АЕС України». Решта (2,5%) - це
швидкозапірні
відсічні
клапани

на трубопроводах подачі пари від
парогенераторів до турбіни. Їх заміну
заплановано на 2014 рік. Справа в
тому, що це обладнання вимагає
тривалого
терміну
виготовлення.
Термін постачання його на майданчик
Южно-Української АЕС призначено на
наступний рік.
- Давайте детальніше зупинимося
на модернізаційних і інноваційних
роботах, реалізованих у рамках
продовження, які дозволили істотно
збільшити безпеку первістка ЮжноУкраїнської АЕС і вийти на новий,
якісніший рівень експлуатації.
- Реконструкцію самих динамічно
напружених вузлів ми розпочали ще в
2000 році. Передусім, вона торкнулася
систем управління, зокрема, системи
управління подачею живильної води
для парогенераторів. Позитивний ефект
від цієї модернізації ми відчули одразу.
Стрибок у якісному поліпшенні
показників безпеки АЕС стався в 2007му, коли значну частину застарілого
обладнання автоматизованих систем
управління було замінено на нову. З
тієї миті на першому енергоблоці не
було зафіксовано жодного облікового
порушення. Можна сказати, що він
бездоганно функціонував в усіх режимах
експлуатації. Зазначу, що в світі блоків з
такими показниками одиниці.
Виконані роботи дозволили довести
показники безпеки енергоблоку №1
ЮУАЕС у 2011 році до рівня вимог,
які пред’являються до діючих блоків:
показник, що характеризує імовірну
частоту пошкодження активної зони
(ЧПАЗ) складає 2,073Е-05 (допустимий
критерій 1Е-4), а показник, що
характеризує
імовірну
частоту
граничного аварійного викиду (ЧГАВ),
– 2,38Е-06 (допустимий критерій 1Е-5).
Прогнозні розрахунки, виконані
в 2013 році з урахуванням заміни
застарілого обладнання на надійніше,
вказують на те, що показники з безпеки
покращаться. На даний момент перший
южно-український енергоблок значно
кращий, приміром, від третього, який
пускався на 7 років пізніше.
Говорячи про наймасштабніші заходи
з реконструкції, не можна не згадати
про систему нормальної експлуатації
турбінного обладнання. Вона повністю
реконструйована, зараз ведеться її
наладка. Виконання згаданих заходів
дозволить значно поліпшити надійність
експлуатації турбінної установки.
Модернізації
піддано
також
систему
управління
резервних
дизель-генераторів
електростанції.
Її важливість полягає в тому,
що резервні дизельні генератори
потрібні під час роботи обладнання в
аварійних ситуаціях. Від них залежить
функціонування
систем
безпеки.
Виконання заходів і тут підходить до
завершення.
З
усіх
обов’язкових
заходів,
необхідних для отримання ліцензії
на продовження терміну експлуатації
першого енергоблоку, йде напружена
робота. Сумнівів у тому, що весь

комплекс робіт буде виконано у
визначені терміни, немає. Не виникло
їх і у комплексної інспекційної комісії,
яка на чолі з Першим заступником
голови ДІЯРУ - головним державним
інспектором з ядерної та радіаційної
безпеки Михайлом Гашевим нещодавно
перевіряла повноту та достовірність
інформації про стан справ на блоці.
Інспекційне обстеження проводилося
з наступних напрямків: виконання
умов ліцензії на експлуатацію ядерної
установки та заходів з підвищення
безпеки;
реалізація
графіків
і
програмних робіт з підготовки до
продовження експлуатації; готовність
персоналу; організація експлуатації та
фізичного захисту; аварійне планування
та аварійна готовність; адміністративне
управління якістю та ін. Висновок членів
комісії був одностайним: технічний стан
енергоблоку №1 дозволяє експлуатувати
його в надпроектні терміни за умови,
що всі роботи буде виконано відповідно
з графіком. Впевнений, що так і буде.
Наступним важливим етапом після
проведеної масштабної реконструкції
обладнання
стануть
комплексні
випробування взаємодії всіх систем між
собою.
На завершення хочу сказати, що
колектив
Южно-Української
АЕС
розуміє, що в сьогоднішніх реаліях
прийняти таке важливе рішення як
продовження терміну експлуатації
ядерного блоку неможливо без
залучення громадськості. У кінці
минулого року відбулися громадські
обговорення,
які
закінчилися
громадськими
слуханнями.
Вони
пройшли в містах Южноукраїнськ,
Первомайськ і Вознесенськ, а також у
районних центрах Доманівка, Братське
та Арбузинка і присвячувалися
обговоренню питань обґрунтування
безпеки
продовження
терміну
експлуатації першого енергоблоку
атомної станції та матеріалів оцінки
впливів цієї діяльності на довкілля.
Ініціатором процесу громадського
обговорення
виступила
ЮУАЕС.
Учасники слухань в усіх шести населених
пунктах у цілому підтримали діяльність
атомників
стосовно
продовження
роботи першого блоку в надпроектний
термін
за
умови
забезпечення
належного рівня його безпеки.
На 18 листопада заплановано другі
громадські слухання за проектом
рішення Державної інспекції ядерного
регулювання з продовження терміну
експлуатації енергоблоку №1. Їх
проведе
Держатомрегулювання
спільно з Громадською радою при
ДІЯРУ за участі енергогенеруючої
компанії. Слухання пройдуть в
Южноукраїнську. На них запрошуються
представники зацікавленої громадськості
30-кілометрової зони.
Занотувала Наталія КАРТАШОВА,
відділ роботи з громадськістю та
ЗМІ ВП ЮУАЕС.
На фото О.ЗАПОЛЬСЬКОГО:
Андрій Біндюков.
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«Смажені факти»
з атомної труби
Продовження. Початок у попередньому випуску
Сьогоднішній наш матеріал є продовженням діалогу з фахівцями Южно-Українського
енергокомплексу, під час якого вони надають свої коментарі до чергової порції
"чорного піару", виплеснутого нещодавно на сторінки Інтернет-блогів і деяких
періодичних видань на адресу атомної станції.
«…Из 55 ядерных энергоблоков в Японии после катастрофы работали только 2. Под давлением народа правительство Японии приняло
решение остановить свой последний ядерный
реактор в 2040 году. А в Украине продлевают.
Уже продлили два блока Ровенской АЭС. Потому что мы, мягко говоря, не японцы, которые заставили свое правительство отказаться
от ядерной энергетики до 2040 года».
(Преступности. НЕТ, март 2013 года).
Влада ТІШКОВА,
керівник групи роботи зі ЗМІ та
громадськістю ВРГтаЗМІ ВП "ЮжноУкраїнська АЕС":
- Згідно з опублікованою в Інтернеті
інформацією, перші енергоблоки японських
атомних станцій можуть відновити роботу вже восени цього року після завершення
перевірки безпеки відповідно до нових нормативних вимог. Про це 24 квітня в інтерв'ю
журналістам заявив міністр економіки,
торгівлі та промисловості Японії Тосиміцу
Мотегі.
Після аварії на АЕС "Фукусіма-I" в Японії
простоюють 48 з 50 діючих енергетичних
реакторів. За словами міністра, до 18 липня
мають бути затверджені нові регулюючі
вимоги до ядерної безпеки, які розробляє
Управління з ядерного нагляду (NRA). Після
цього енергокомпанії зможуть розпочати подання заявок на відновлення експлуатації. Т.
Мотегі сказав також, що уряд докладе зусиль,
аби дістати згоду на пуск реакторів на рівні
місцевих органів влади та громадськості.
Передбачається, що першими можуть
відновити роботу енергоблоки з реакторами
PWR, наприклад, блоки №№3,4 АЕС "Такахама".
На думку іншого японського високопоставленого чиновника радника прем'єр-міністра
Эцуро Хонда, "якщо зупинити усі АЕС в
країні, то вся енергія має отримуватися на
основі нафти та газу, а це призведе до величезних витрат для Японії, які вона просто не
може собі дозволити". "У всякому разі, буде
запущено найбезпечніші АЕС, і ми робитимемо все для того, щоб їх робота була безпечною, і щоб не могло виникнути жодних проблем - ні у зв'язку зі стихійними лихами, ні
в результаті терактів", - заявив журналістам
Эцуро Хонда.
«…Когда сгорает уголь, мы видим черный
дым. И прячемся от него. Когда сгорает уран
в ядерной топке, то из трубы АЭС, таки да,
постоянно сыпется на наши головы радиоактивный пепел. Но мы его не видим».
(Преступности. НЕТ, март 2013 года).
Дмитро СОКОЛОВ,
заступник головного інженера з ядерної та
радіаційної безпеки ВП "Южно-Українська
АЕС":
- Думка, що уран згоряє в ядерній топці,
а працівники атомної станції його туди
підкидають лопатами добре відома фахівцям
ВП ЮУАЕС, але це не відповідає дійсності.
Схема отримання електроенергії на АЕС
відрізняється від ТЕС тим, що під час спалювання вугілля на тепловій електростанції
електричною потужністю 1 млн кВт утворюються продукти згоряння, у яких
містяться: вуглекислий газ (8146800 т/рік),
летка зола (25839 т/рік), частинки незгорілого
пилоподібного палива, сірчаний і сірчистий
ангідрид (30660 т/рік), оксид азоту (32412 т/
рік), газоподібні продукти неповного згоряння. Під час спалювання мазуту утворюються
з'єднання ванадію, кокс, солі натрію, частки
сажі. У золі деяких видів палива присутній
миш'як, вільний діоксид кальцію, вільний
діоксид кремнію. Продукти згоряння навіть
за наявності систем газового очищення, потрапляючи до атмосфери, викликають випадання кислотних дощів і посилюють парниковий ефект, що вкрай несприятливо впливає
на загальний екологічний стан.
Вугілля, подібно до більшості інших природних матеріалів, містить мізерні кількості
первинних радіонуклідів. Останні, дістануті
разом з вугіллям з надр землі, після його спалювання потрапляють у довкілля, де можуть

Засновник: адміністрація ВП “Южно-Українська АЕС”
ДП НАЕК “Енергоатом”
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слугувати джерелом опромінення людей. Хоч
концентрація радіонуклідів у різних вугільних
пластах різниться у сотні разів, в основному,
вугілля містить менше радіонуклідів, ніж земна кора в середньому. Але під час спалювання велика частина мінеральних компонентів
вугілля спікається в шлак чи золу, куди в
основному і потрапляють радіоактивні речовини. Велика частина золи та шлаки залишаються на дні топки електросилової станції.
Проте легший зольний пил відноситься тягою в трубу електростанції. Кількість цього
пилу залежить від ставлення до проблем забруднення довкілля та від кошів, що вкладаються в спорудження очисних пристроїв.
Хмари, що вивергаються з труб теплових
електростанцій, призводять до додаткового
опромінення людей, а осідаючи на землю, ці
частки можуть знову повернутися в повітря
у складі пилу.
Активність природних радіонуклідів, що викидаються в атмосферу електростанціями,
які працюють на вугіллі, залежить від таких чинників як концентрація активності у
вугіллі, його зольність, температура спалювання, якість фільтрувальних систем.
Під час "згоряння" (поділу) урану продукти
поділу та радіоактивного розпаду залишаються в таблетках урану і під оболонкою, у
якій вони знаходяться (тобто під оболонкою тепловиділяючих елементів (твел)).
За наявності негерметичності в оболонках
твел (через невиявлені дефекти на заводівиробнику, недосконалість виготовлення чи
неякісну їх експлуатацію) продукти поділу
потрапляють до теплоносія (перший контур)
реакторної установки, де забезпечується їх
локалізація в спеціальних системах водо- і
газоочищення.
Зрозуміло, що наявність і значення викидів
і скидів АЕС залежить від кількості негерметичних твел (з 50856 паливних елементів,
що знаходяться в реакторі, допускається
експлуатація 102 твел з газовою нещільністю),
розміру течі в обладнанні першого контуру та
ефективності спеціальних систем водо- і газоочищення. За відсутності негерметичних твел
і течі в обладнанні першого контуру продукти
ділення та радіоактивного розпаду залишаються в межах оболонки тепловиділяючого
елементу і контуру теплоносія реактора, який
не покидає герметичної оболонки реактора.
Оскільки на практиці не виключається
наявність цих дефектів, НРБУ-97 ("Норми
радіаційної безпеки України") встановлено
граничну квоту дози населення за рахунок
викиду АЕС, яка складає 40 мкЗв/рік. Результати багаторічної експлуатації ЮжноУкраїнської атомної станції свідчать, що
викиди в довкілля не перевищують 1% від
встановлених НРБУ-97 допустимих величин,
а радіаційний фон на промисловому майданчику, у санітарно-захисній зоні та в зоні спостереження ВП ЮУАЕС перебуває на рівні
природних фонових значень, зафіксованих до
пуску атомної станції.
Для порівняння впливу викиду АЕС на
організм людини можна використати так
званий банановий еквівалент. Багато харчових продуктів від природи радіоактивні через вміст радіонукліду калій-40. Банановий
еквівалент - поняття, вживане для характеристики активності радіоактивного джерела
шляхом порівняння з активністю калію-40,
що міститься серед інших ізотопів калію в
звичайному банані. Так от, доза опромінення
людини, отримана впродовж року внаслідок
впливу викиду АЕС, приблизно дорівнює
дозі, отриманій при з'їданні за один раз 4-х
бананів.
«…Незаконное заполнение Александровского водохранилища до 16 метров и самовольное заполнение Прибугского водохранилища
на р.Бакшала привели к затоплению сердцевины Национального парка «Бугский гард».
(Преступности. НЕТ, март 2013 года).
Павло ВІРИЧ,
начальник управління капітального
будівництва ВП «Южно-Українська АЕС»:
Олександрівське
водосховище
на
р.Південний Буг і Прибузьке водосховище на
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р.Бакшала входять до переліку споруд уточненого проекту "Завершення будівництва
Ташлицької ГАЕС", затвердженого Розпорядженням КМУ від 21 листопада 2007 року
№1036-р.
Підняття нормального підпірного рівня
Олександрівського водосховища до позначки 16,0 узгоджено Державним управлінням
охорони навколишнього природного середовища та природних ресурсів у Миколаївській
області в січні 2009 року. Правила експлуатації
Олександрівського водосховища з позначкою
16,0 узгоджені державними регулюючими
органами та затверджені у встановленому
порядку Басейновим управлінням водних
ресурсів річки Південний Буг у березні 2010
року. Підняття рівня Олександрівського
водосховища від позначки 14,7 м до 16,0 м
відбувалося у весняний період 2010 року
на підставі програми заповнення, також
затвердженої Басейновим управлінням водних ресурсів річки Південний Буг.
Нині
Олександрівське
водосховище
експлуатується з нормальним підпірним
рівнем 16,0 м. Зона його затоплення до
вказаної позначки ніколи не входила до складу Національного природного парку "Бузький
Гард", створеного Указом Президента України
№ 279/2009 від 30 квітня 2009 року.
За радянських часів Прибузьке водосховище,
розташоване в гирловій частині басейну річки
Бакшала, було запроектоване для зрошування земель, розташованих у Доманівському та
Первомайському районах (Прибузька зрошувальна система).
У сучасних умовах Миколаївська область не
використовує воду Прибузького водосховища для зрошування, і в маловодні роки
його передбачається задіювати як акумулятор стоку для водозабезпечення споживачів,
розташованих нижче від Олександрівського
гідровузла. Таким чином, основним призначенням Прибузького водосховища є
водопостачання. Крім того, ця водойма
використовується для любительського рибальства.
Незважаючи на те, що всі основні споруди
Прибузького водосховища: земляна гребля,
паводковий водоскид, водоскид підживлення
Олександрівського водосховища збудовані та
готові до експлуатації, Прибузьке водосховище ніколи не заповнювалося до проектної
позначки нормального підпірного рівня 26,0 м і має природне значення рівня 21,0 м.
Його заповнення здійснюватиметься лише
після узгодження та затвердження правил
експлуатації водоймища.
Нині (30 травня 2013 року – прим. авт.) правила експлуатації Прибузького водосховища
узгоджені Державним управлінням охорони
навколишнього природного середовища в
Миколаївській області, Південно-Бузьким
басейновим управлінням водних ресурсів,
Миколаївським
обласним
управлінням
водного
господарства,
Миколаївським
регіональним відділом водних ресурсів
ПББУ, Головним управлінням ветеринарної
медицини в Миколаївській області, Головним управлінням охорони, використання
та відтворення водних живих ресурсів і
регулювання рибальства в Миколаївській
області, Миколаївським обласним центром гідрометеорології та знаходяться на
затвердженні в Басейновому управлінні водних ресурсів річки Південний Буг.
Хочу зазначити, що свого часу за ініціативи
Южно-Української АЕС Прибузьке водосховище було включено до складу регіонального
ландшафтного парку "Гранітно-степове Побужжя". До переліку об’єктів Національного
природного парку "Бузький Гард" воно не
увійшло.
«…Резко увеличивается количество и ассортимент радионуклидов при переходных процессах на ядерных энергоблоках».
(Преступности. НЕТ, март 2013 года).
Дмитро СОКОЛОВ,
заступник головного інженера з ядерної та
радіаційної безпеки ВП "Южно-Українська
АЕС":
- "Асортимент" радіонуклідів, що утворюються при експлуатації АЕС залежить лише
від фізичних процесів, що відбуваються під
час поділу ядер урану та розпаду утворених
продуктів ділення, і не залежить від стану
роботи реактора (зниження/підвищення
потужності, стаціонарна потужність). Існує
загальна закономірність, яку коротко можна сформулювати так: імовірність появи
уламка певної атомної маси під час безлічі
ділень нукліда - чітко визначена величина,
властива цьому нукліду. Тобто, "асортимент"
радіонуклідів незмінний і залежить лише від
початкового матеріалу, що ділиться.
Кількість (автор, мабуть, мав на увазі
активність) радіонуклідів, що утворюються
під час ділення, залежить від потужності реПри використанні інформації посилання
на джерело обов’язкове
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актора: теплова потужність реактора прямо
пропорційна інтенсивності реакції поділу в
його активній зоні, тобто:
- під час зниження потужності реактора сумарна активність продуктів ділення
знижується;
- під час збільшення потужності реактора сумарна активність продуктів ділення в
активній зоні підвищується, але не може бути
більшою, ніж утворюється за стаціонарної
роботи реактора на номінальному рівні
потужності.
При цьому, як було сказано вище, на
шляху поширення продуктів ділення та
радіоактивного розпаду діє система фізичних
бар'єрів, яка включає паливну матрицю (таблетку урану), оболонку тепловиділяючого
елемента, межу контуру теплоносія реактора (це корпус реактора, циркуляційні
трубопроводи, парогенератори, корпуси
теплообмінного обладнання), герметичну та
біологічну оболонку реакторної установки
(бокси парогенераторів, гермооболонка або
контайнмент).
Зрозуміло, що величина (активність) викиду
залежить від стану цих фізичних бар'єрів, а не
від рівня потужності реактора.
Контроль цілісності фізичних бар'єрів ведеться незалежно від стану роботи енергоблоків
(зниження/підвищення
потужності,
стаціонарна потужність). При порушенні меж
цілісності хоч одного зі вказаних фізичних
бар'єрів енергоблок переводиться в безпечний стан до усунення дефекту.
«…Смерть от рака, лейкемия у ребенка, средняя продолжительность жизни мужчины в
Украине 63 года… Причина всего этого - работа АЭС».
(Преступности. НЕТ, март 2013 года).
Галина ХМІЛЄВСЬКА,
начальник відділу охорони здоров'я ВП
«Южно-Українка АЕС»:
- Зростання кількості злоякісних новоутворень за останні півсторіччя спостерігається в
усьому світі.
За даними Всесвітньої організації охорони
здоров'я (ВООЗ), у глобальному масштабі
захворюваність
злоякісними
новоутвореннями між 1975 і 2000 рр. подвоїлася.
Дослідниками ВООЗ підраховано, що до 2030
року захворюваність раком збільшиться майже на 30%.
Причин зростання онкозахворювань багато. Найголовніша - це бурхливий розвиток нашої цивілізації. Як ви знаєте, вона
технократична і її хід пов'язаний з появою
величезної кількості нових механізмів, полів
випромінювань, хімічних сполук та ін., що,
як з'ясувалося, у переважній більшості чинить шкідливий, а часто саме канцерогенний вплив на організм людини. Найбільш
значущими є різноманітні хімічні речовини.
Радіація, про яку зараз дуже модно говорити,
посідає куди скромніше місце в порівнянні з
хімією.
Відділ охорони здоров'я ВП ЮУАЕС (ВОЗ),
використовуючи статистичні показники
України та Миколаївської області, веде аналіз
захворюваності, у тому числі злоякісними
новоутвореннями. Він показує, що найвища захворюваність злоякісними новоутвореннями (середній показник за 2006-2010
рр. на 100 тис. населення) відзначається
в м.Севастополі (458,5), Кіровоградській
(410,4) і Миколаївській (380,6) областях.
При цьому в інших областях, де розташовані
АЕС, реєструються абсолютно різні рівні
захворюваності: в Запорізькій області - вище
середнього (370,4), у Хмельницькій - середній
(349,5), і один з найнижчих показників
спостерігається в Рівненській області (273,5).
Ці дані свідчать про відсутність зв'язку рівня
захворюваності злоякісними новоутвореннями із сусідством з АЕС.
Такі висновки підтверджує й аналіз
захворюваності у районах Миколаївської
області. Найвищий рівень захворюваності
злоякісними новоутвореннями (середній
показник за 2006-2012 рр. на 100 тис. населення) відзначається в м.Миколаєві (453,7),
Жовтневому та Очаківському районах (404,0
та 395,0 відповідно), а найнижчий - 286,2 - у
Доманівському районі, розташованому в
30-кілометровій зоні АЕС. У місті-супутнику
ЮУАЕС Южноукраїнську також один з найнижчих показників - 300,4. У інших районах,
території яких входять до 30-кілометрової
зони АЕС, захворюваність злоякісними новоутвореннями дещо вища від середнього
рівня: у Первомайському районі - 372,8, у Вознесенському - 362,0, в Арбузинському - 352,2,
і нижче середнього показник захворюваності
у Братському районі, де він складає 324,3 на
100 тис. населення.
Відділ роботи з громадськістю та ЗМІ
ВП ЮУАЕС.
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