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ПЕРЕДМОВА 
 

Україна підписала Об’єднану конвенцію про безпеку поводження з 
відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами 29 
вересня 1997 року в рамках міжнародної діяльності з підвищення безпеки поводження 
з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами під егідою МАГАТЕ. 

Україна ввела в дію Об’єднану конвенцію Законом України “Про ратифікацію 
Об’єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про 
безпеку поводження з радіоактивними відходами” 20 квітня 2000 року.  
 

Введенням в дію Об’єднаної конвенції і застосуванням відповідних заходів 
Україна в повній мірі виконала свої зобов’язання, передбачені Статтею 18 Конвенції. 
 

Ця Перша національна доповідь розроблена у повній відповідності до вимог 
Об’єднаної конвенції та Керівних принципів відносно форми і структури 
національних доповідей INFCIRC/604. 
 

Поданням цієї Національної доповіді Україна у повній мірі виконує свої 
зобов’язання щодо Статті 32 Об’єднаної конвенції. 
 

Ця доповідь є колективною працею державних органів, відповідальних за 
поводження з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами і 
міжнародне співробітництво у цій галузі: 
- Державного комітету ядерного регулювання; 
- Міністерства охорони здоров’я; 
- Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від 

наслідків Чорнобильської катастрофи; 
- Міністерства палива і енергетики; 
- Міністерства закордонних справ, 
а також ліцензіатів: 
- Національної атомної енергогенеруючої компанії (НАЕК "Енергоатом"); 
- Державного виробничого підприємства Чорнобильська АЕС; 
- Українського державного об’єднання “Радон”. 
 

Головною метою доповіді є надання об’єктивної і неупередженої інформації 
про стан поводження з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами 
та заходів, які вживаються, для підвищення захисту населення і навколишнього 
середовища в Україні. 
 

На основі матеріалів, представлених в цій Національній Доповіді, а також 
відповідно до повноважень, наданих Президентом України, Голова Державного 
комітету ядерного регулювання України заявляє про наступне. 
 

В Україні найважливішого пріоритету надається радіаційній безпеці 
працівників, населення і довкілля, і у цьому контексті Україна повністю виконує свої 
зобов’язання відповідно до вимог Об’єднаної Конвенції, що підтверджується 
наступним: 

- в законодавстві встановлені відповідні вимоги безпеки; 
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- створено орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, 
який здійснює ліцензування і інспекції незалежно від ліцензіатів і інших 
органів державної влади; 

- ліцензіати в галузях поводження з відпрацьованим паливом і 
радіоактивними відходами зобов’язані надавати пріоритет безпеці і 
здійснювати заходи, спрямовані на підвищення захисту населення і 
навколишнього середовища. 

 
Київ, 29 квітня 2003 року. 
 

Вадим Грищенко 
 

Голова Державного комітету ядерного регулювання України 
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ВЯП відпрацьоване ядерне паливо 
ВТВЗ відпрацьована тепловиділяюча збірка 
відходи ЛНА відходи ліквідації наслідків аварії 
ГІАЦ Головний інформаційно-аналітичний центр державної системи 

обліку РАВ на базі УкрДО "Радон" 
ДІВ джерела іонізуючого випромінювання 
Держатомрегу-
лювання України 

Державний комітет ядерного регулювання України 

ДМСК Державний міжобласний спеціалізований комбінат по поводженню 
з радіоактивними відходами 

ДКК дистанційно керований комплекс 
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ПЗРВ пункт захоронення радіоактивних відходів 
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ССВЯП сухе сховище відпрацьованого ядерного палива 
СРВ сховище рідких радіоактивних відходів 
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Розділ А. ВСТУП 
 
Поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами є 

кінцевим етапом процесу виробництва електроенергії на атомних електростанціях, 
використання джерел іонізуючого випромінювання в медицині, сільському 
господарстві, промисловості та науці. 

Важко переоцінити важливість цього етапу для забезпечення охорони довкілля 
та безпеки життя та здоров’я населення. Від ефективної державної політики та 
успішної практики в сфері безпечного поводження з відпрацьованим паливом та 
радіоактивними відходами залежить майбутнє ядерної енергетики в Україні та світі. 
Враховуючи складність та невирішеність окремих проблем поводження з ВЯП та 
РАВ, особливого значення набуває міжнародне співробітництво в цій галузі, 
встановлення спільних критеріїв та принципів ядерної та радіаційної безпеки. 

Україна, дотримуючись принципу пріоритетності захисту людини та 
навколишнього природного середовища від впливу іонізуючого випромінювання та 
поділяючи основні засади міжнародного співробітництва у сфері мирного 
використання ядерної енергії, підписала у Відні (Австрія) 29 вересня 1997 року 
Об’єднану конвенцію про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про 
безпеку поводження з радіоактивними відходами та ратифікувала її Законом України 
від 20 квітня 2000 року.  

Ця доповідь є Першою доповіддю України по виконанню зобов’язань, що 
випливають із Об’єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим 
паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами. Разом з Першою та 
Другою національними доповідями України за Конвенцією про ядерну безпеку, вона 
всеохоплююче відображує стан справ у сфері використання ядерної енергії та ядерної 
і радіаційної безпеки в Україні. 

Пріоритет безпеки при поводженні з відпрацьованим паливом та 
радіоактивними відходами закріплений в Законі України “Про використання ядерної 
енергії і радіаційну безпеку” та Законі України “Про поводження з радіоактивними 
відходами”.  

Особливе місце серед об’єктів поводження з відпрацьованим паливом і 
радіоактивними відходами посідає об’єкт “Укриття”, створений в результаті 
ліквідації важкої аварії на 4-му блоці Чорнобильської АЕС у квітні 1986 року. Вжиті 
оперативні заходи дозволили зменшити ризики цього об’єкту для населення та 
навколишнього середовища. Це було підтверджено у спеціальній доповіді “Аналіз 
безпеки об’єкту “Укриття” і прогнозні оцінки розвитку ситуації” (вересень 1996 
року), на підставі якого регулюючий орган з ядерної безпеки видав експлуатуючій 
організації ліцензію на експлуатацію об’єкту “Укриття” Чорнобильської АЕС. 
Головною особливістю "Укриття" є його потенційна небезпека, істотно більша, ніж це 
допускається нормами і правилами, існуючими для об'єктів, що містять ядерно- 
небезпечні матеріали, що діляться, і радіоактивні матеріали. 

Перетворення об’єкту “Укриття” в екологічно безпечну систему вимагає 
значних фінансових і матеріальних ресурсів, використання нестандартних наукових і 
інженерних рішень. Ця доповідь не стосується конкретних проблем, пов’язаних з 
безпекою об’єкта “Укриття”. Разом з тим, слід зазначити, що експертами України і 
країн “Великої Сімки” розроблений і відповідними урядами схвалений План 
здійснення заходів (ПЗЗ), спрямованих на забезпечення гарантованої безпеки об’єкту 
“Укриття”. Серед основних цілей реалізації Плану є підвищення ядерної, радіаційної 
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та екологічної безпеки, а також покращення умов праці персоналу під час 
перетворення об’єкту в екологічно безпечну систему. 

Ця Доповідь побудована відповідно до Керівних принципів відносно форми і 
структури національних доповідей INFCIRC/604 від 10 червня 2002 року. В ній 
викладено основні принципи державної політики та наведено опис практики 
поводження з ВЯП та РАВ, вказано критерії, які використовуються для визначення та 
класифікації радіоактивних відходів, міститься опис законодавчої та регулюючої 
системи, національні вимоги безпеки щодо поводження з ВЯП та РАВ. Викладено 
основні заходи, які застосовуються для захисту фізичних осіб, суспільства та довкілля 
від радіологічної небезпеки, пов’язані з поводженням з ВЯП та РАВ. Наведено 
приклади стосовно існуючих установок, тих, що пропонуються, а також установок, 
які вводяться в експлуатацію та закритих установок. Оцінюється рівень їх безпеки, 
визначаються проблеми в сфері безпеки та описується діяльність, що планується, з 
усунення дефіцитів безпеки.  
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Розділ В. ПОЛІТИКА І ПРАКТИКА (ст. 32, п.1) 
 
В.1. Політика в галузі поводження з відпрацьованим паливом 
 
 Основні принципи державної політики у сфері поводження з відпрацьованим 
ядерним паливом визначені в Законі України "Про використання ядерної енергії та 
радіаційну безпеку", в Національній енергетичній програмі України до 2010 року, 
затвердженій Верховною Радою України 15 травня 1996 року, а також у “Програмі 
поводження з відпрацьованим ядерним паливом атомних електростанцій” 
затвердженій наказом Мінпаливенерго України від 13.01.2000: 

- пріоритет захисту людини та навколишнього природного середовища від 
впливу іонізуючого випромінювання; 

- забезпечення мінімального рівня утворення РАВ при поводженні з ВЯП; 
- заборона будь-якої діяльності у сфері використання ядерної енергії, 

результатом якої є обгрунтовано передбачений більший негативний вплив на 
майбутні покоління, ніж той, що допускається для нинішнього покоління;  

- забезпечення безпеки під час поводження з ВЯП;  
- забезпечення відкритості і доступності інформації; 
- забезпечення заходів щодо соціально-економічної заінтересованості місцевих 

органів державної влади та самоврядування, на території яких розташовані ядерні 
установки;  

- розмежування функцій державного управління у сфері використання ядерної 
енергії і державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки;  

- заборона діяльності, якщо перевага від такої діяльності менша, ніж можлива 
заподіяна нею шкода;  

- дотримання дозових меж впливу на персонал і населення, встановлених 
нормами, правилами та стандартами з ядерної та радіаційної безпеки.  

В Україні реалізується стратегія поводження з ВЯП водо-водяних 
енергетичних реакторів, яка дістала назву “відкладене рішення”. Найбільш 
перспективним та економічно доцільним вирішенням проблеми поводження з ВЯП 
реакторів ВВЕР українських АЕС є його зберігання на території України у проміжних 
сховищах ВЯП  “сухого” типу (СВЯП) у наступні 50-100 років. Остаточне рішення 
щодо подальшої переробки ВЯП, або його прямого захоронення у глибоких 
геологічних формаціях, буде прийнято пізніше.  

Відповідно до принципів і стратегії, визначені такі основні напрямки діяльності 
в сфері поводження з ВЯП:  

- будівництво пристанційних СВЯП;  
- вибір майданчику для будівництва централізованого СВЯП; 
- здійснення наукових розробок і пошукових робіт для захоронення 

радіоактивних відходів в геологічних сховищах; 
- розвиток структури науково-технічної і проектно-конструкторської підтримки 

сфери поводження з ВЯП. 
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В.2. Практика поводження з відпрацьованим паливом 
 
 Практика поводження з ВЯП в Україні здійснюється за наступними 
напрямками: 

- ВЯП ВВЕР-440 та ВВЕР-1000 витримується в приреакторних басейнах 
витримки протягом не менше 5-ти років після чого вивозиться для 
переробки до Російської Федерації; 

- ВЯП РБМК-1000 зберігається в приреакторних басейнах витримки та в 
басейновому сховищі відпрацьованого ядерного палива на майданчику 
Чорнобильської АЕС. 

Для проміжного зберігання ВЯП Запорізьської АЕС (ЗАЕС) на майданчику 
ЗАЕС вводиться в експлуатацію СВЯП “сухого” типу, в якому ВЯП буде зберігатися 
у вентильованих контейнерах зберігання ВКЗ-ВВЕР-1000 (модернізований VSC-24). 

В 30-ти кілометровій зоні ЧАЕС будується модульне СВЯП “сухого” типу за 
технологією NUHOMS, в якому буде зберігатися ВЯП  Чорнобильської АЕС. 

Розпочато  роботи з обґрунтування спорудження централізованого СВЯП 
(ЦСВЯП) “сухого” типу, визначення місця його розташування та технології 
зберігання.  

 
В.3. Політика в галузі поводження з радіоактивними відходами 

 
Основні принципи державної політики у сфері поводження з РАВ зазначені в 

Законі України “Про поводження з радіоактивними відходами” та Державній 
програмі поводження з радіоактивними відходами, яка затверджена постановою 
Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р.№ 2015. 

Це, насамперед: 
- пріоритет захисту життя і здоров’я персоналу і населення, навколишнього 

природного середовища від впливу радіоактивних відходів згідно з державними 
нормами радіаційної безпеки; 

- гарантування надійної ізоляції РАВ від довкілля; 
- забезпечення державного регулювання поводженням з РАВ; 
- розмежування функцій державного регулювання і управління в сфері 

поводження з РАВ; 
- розмежування функцій органів державного управління, що відповідальні за 

різні стадії поводження з РАВ; 
- відповідальність виробників РАВ за безпеку при поводженні з РАВ до 

передачі їх спеціалізованим підприємствам по поводженню з РАВ; 
- зберігання РАВ у виробників відходів обмежений час з наступною передачею 

спеціалізованим підприємствам по поводженню з РАВ;  
- прийняття рішень щодо розміщення нових сховищ РАВ за участю громадян, 

громадських об’єднань, а також органів місцевого самоврядування; 
- заборона ввезення на територію України РАВ для їх зберігання або 

захоронення; 
- міжнародне співробітництво у сфері поводження з радіоактивними відходами. 
Відповідно до принципів державної політики визначено такі основні напрямки 

діяльності: 
- централізація розміщення установок з поводження з РАВ та сховищ; 
- захоронення довгоіснуючих та високоактивних РАВ у геологічному сховищі; 
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- створення ДСП ЧАЕС як підприємства зі зняття з експлуатації енергоблоків 
всіх АЕС України; 

- будівництво нового конфайнменту об’єкту “Укриття” як технологічного 
комплексу по поводженню з РАВ та вилученню паливомістких мас; 

- розроблення нових та впровадження існуючих технологій поводження з РАВ; 
- створення і функціонування єдиної державної системи обліку та контролю   

РАВ; 
- науково-технічна та інформаційна підтримка робіт у сфері поводження з РАВ; 
- розвиток нормативно-правової бази з питань поводження з РАВ; 
- розширення міжнародного співробітництва у сфері поводження з РАВ. 
 

B.4. Практика поводження з радіоактивними відходами

 
Практика поводження з РАВ ведеться за наступних напрямків. 
На кожній АЕС України споруджується технологічний комплекс з переробки 

РАВ. Виконується збирання, сортування, первинна переробка, перевезення, тривале 
зберігання РАВ до моменту передачі відходів спеціалізованим підприємствам по 
поводженню з РАВ. 

На ДСП ЧАЕС також розпочато спорудження технологічних комплексів з 
переробки РРВ та ТРВ. 

ДМСК УкрДО “Радон” (Дніпропетровський, Київський, Львівський, Одеський 
та Харківський) виконують збирання, перевезення, зберігання та захоронення РАВ у 
тому числі відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання, які вилучаються з 
вжитку, від промислових підприємств, медичних і наукових закладів, .   

Реалізацію практичних заходів щодо поводження з РАВ в зоні відчуження 
здійснює ДСП “Комплекс”. Ця діяльність включає: збирання РАВ в місцях найбільш 
інтенсивних забруднень у зоні відчуження, транспортування РАВ, моніторинг та 
експлуатацію діючого пункту захоронення РАВ (надалі – ПЗРВ) “Буряківка”, 
моніторинг недіючих ПЗРВ “Підлісний” та “ІІІ-я черга ЧАЕС” і ПТЛРВ, 
дезактивацію металопрокату, виробів з пластмас, кабельної продукції, металевого 
брухту, машин та механізмів. 

Пріоритетними напрямками діяльності ДСП “Комплекс” визначаються заходи 
щодо приведення існуючих у зоні відчуження ПЗРВ і ПТЛРВ  у відповідність  
вимогам чинних норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки. Це зумовлено тим, 
що ПЗРВ і ПТЛРВ створювались в екстремальних післяаварійних умовах і не 
відповідають вимогам радіаційної безпеки, а тому несуть потенційну загрозу для 
довкілля. ДСП “Комплекс” здійснює роботи по перезахороненню РАВ з ПТЛРВ. 

Згідно з Комплексною програмою поводження з РАВ Державне спеціалізоване 
підприємство з переробки та захоронення техногенних відходів “Техноцентр” (далі - 
ДСП “Техноцентр”) веде в зоні відчуження будівництво комплексу “Вектор”, Центру 
переробки та захоронення РАВ, який повинен забезпечувати:  

- захоронення короткоіснуючих РАВ, що утворилися внаслідок експлуатації 
об'єкта “Укриття”, і тих, що утворюватимуться в процесі перетворення цього об'єкта в 
екологічно безпечну систему; 

- захоронення короткоіснуючих РАВ, що утворилися внаслідок експлуатації 
АЕС, і тих, що утворюватимуться під час виведення з експлуатації АЕС; 
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- захоронення або довготривале зберігання РАВ, що утворюються на 
промислових підприємствах, у медичних, науково-дослідних та інших закладах; 

- зберігання високоактивних РАВ, що утворюватимуться під час переробки в 
Російській Федерації відпрацьованого ядерного палива українських АЕС. 

Завершення спорудження першої черги виробничого пускового комплексу 
“Вектор” планується у 2004 році.  

Проведено вивчення даних геологічних і геофізичних досліджень території 
України та здійснено попередній вибір перспективних майданчиків розміщення 
геологічного сховища. 

Розпочато розробку норм та правил щодо захоронення РАВ у геологічних 
формаціях. 

Готується техніко-економічне обґрунтування створення централізованого 
підприємства по поводженню з РАВ. 
 
В.5. Критерії, що використовуються для визначення та класифікації 
радіоактивних відходів 

 
У відповідності до Закону України “Про поводження з радіоактивними 

відходами” та державних гігієнічних нормативів ДГН 6.6.1.-6.5.061.–2000 “Норми 
радіаційної безпеки України. Доповнення: Радіаційний захист від джерел 
потенційного опромінення” (НРБУ-97/Д-2000) до РАВ відносяться матеріальні 
об’єкти і субстанції, щодо яких: 

- встановлено, що ні зараз, ні в майбутньому не передбачається їхнє 
використання; 

- ще немає рішення, яким чином ці матеріали можуть бути використані у межах 
сучасних чи створюваних у майбутньому технологічних процесів, а також 

- питома активність радіонуклідів у них перевищує рівні вилучення зі сфери 
санітарного нагляду, які встановлені державними санітарними правилами ДСП 
6.074.120 - 01 "Основні санітарні правила протирадіаційного захисту України" (далі - 
ОСПУ). 

Нижче наведена класифікація РАВ згідно з розділом 9 ОСПУ, що набув 
чинності з 01.07.2002 року.  

Відповідно до вимог НРБУ-97/Д-2000 і залежно від мети класифікації, РАВ 
підрозділяються на типи, групи, категорії. 

Встановлено три типи РАВ: 
- короткоіснуючі – РАВ, рівень звільнення яких від контролю з боку органу 

держаного регулювання досягається раніше, ніж через триста років після їхнього 
захоронення; 

- довгоіснуючі - РАВ, рівень звільнення яких від контролю з боку органу 
держаного регулювання досягається через триста років та більше після їхнього 
захоронення; 

- визначені за узгодженням з органом державного регулювання. 
Такий розподіл існує за критеріями допустимості (неприпустимості) 

захоронення РАВ в поверхневих (приповерхневих) сховищах або у сховищах 
геологічного типу. 

В табл. В.5.1 наведена класифікація РАВ, заснована на критеріях допустимості 
(неприпустимості) їх захоронення в сховищах різних типів. 
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Таблиця В.5.1. Класифікація РАВ, заснована на критеріях допустимості 
(неприпустимості) їх захоронення в сховищах різних типів 

Тип РАВ 

Дози потенційного 
опромінення після 
300 років після 
захоронення 

Тип можливого 
звільнення у період 
до 300 років після 
захоронення 

Допустимий тип 
захоронення РАВ 

Короткоіснуючі  Нижче рівня Б Цілковите,  
обмежене 

Поверхневий, 
приповерхневий 

Визначається за 
узгодженням з 
органами 
державного 
регулювання 

Вище рівня Б, але 
нижче рівня А 

Допускається 
обмежене 

Визначається за 
узгодженням з 
органами державного 
регулювання 

Довгоіснуючі Вище рівня А Не розглядається У стабільних 
глибоких геологічних 
формаціях 

 
Примітка. Референтний рівень потенційного опромінення А – 50 мЗв/рік; 

референтний рівень потенційного опромінення Б – 1 мЗв/рік. 

У залежності від фізичного стану РАВ поділяються на тверді, рідкі і 
газоподібні. 

До ТРВ відносяться будь-які об'єкти чи речовини у твердому стані (у тому 
числі деталі машин, механізмів, матеріали, вироби, біологічні об'єкти, переведені у 
твердий стан рідкі РАВ), якщо вони мають одну з наступних радіаційних 
характеристик:  

питома активність відходів більше: 
 
 
 
 

 

10 кБк/кг для джерел гамма-випромінювання;  
10 кБк/кг для джерел бета-випромінювання;  
1 кБк/кг для джерел альфа-випромінювання; 
0,1 кБк/кг для джерел альфа-випромінювання трансуранових радіонуклідів; 

потужність поглиненої в повітрі дози гамма-випромінювання перевищує:  
1,0 мкГр/год на відстані 0,1 м від поверхні відходів; 

рівень радіоактивного забруднення, що визначається за площею 0,01м2

 
 

 
доступної поверхні, перевищує: 

150 част.хв-1см-2 для джерел бета- і гамма-випромінювання; 
1,5 част.хв-1

 
см-2 для трансуранових альфа-активних нуклідів; 

15 част.хв-1см-2 для інших альфа-активних нуклідів. 
Значення потужності дози і радіоактивного забруднення поверхні РАВ можуть 

бути використані при визначенні радіаційних характеристик великих об'єктів 
(деталей машин, механізмів, будівельних конструкцій і ін.), у іншому випадку 
повинні бути використані значення питомої активності РАВ. 

ТРВ поділяються на чотири групи за критерієм “рівні вилучення”. В табл. В.5.2 
наведена класифікація ТРВ за цим критерієм. 
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Таблиця В.5.2. Класифікація ТРВ за критерієм “рівні вилучення”. 
 

Група 
РАВ Тверді РАВ Рівень вилучення, 

кБккг-1 

1.  Трансуранові альфа-випромінюючі радіонукліди 0,1 
2.  Альфа-випромінюючі радіонукліди (за винятком 

трансуранових) 
1 

3.  Бета-, гамма- випромінюючі радіонукліди (за 
винятком віднесених до групи 4) 

10 

4.  H-3, C-14, Cl-36, Cf-45, Mn-53, Fe-55, Ni-59, Ni-63,  
Nb-93m, Tc-99, Cd-109, Cs-135, Pm-147, Sm-151,  
Tm-171, Tl-204 

100 

 
До РРВ відносяться:  
- розчини неорганічних речовин; пульпи фільтроматеріалів, шлами; органічні 

рідини (олії, розчинники та ін.), що мають наступні радіаційні характеристики:  
- вміст окремих радіонуклідів перевищує припустиму концентрацію, що уста-

новлена для води, яка використовується населенням для господарсько-питних цілей 
(РСВingest відповідно НРБУ-97);  

- зміст суміші радіонуклідів такий, що сума відношення питомої активності 
окремого нукліда до його РСВingest перевищує одиницю. 

Для РАВ, що не підлягають вилученню, введено поділ на три категорії. 
Причому класифікаційним критерієм приналежності цих РАВ до визначеної категорії 
є їх питома активність (табл. В.5.3). 

 
Таблиця В.5.3. Класифікація категорій ТРВ і РРВ за критерієм питомої 

радіоактивності 
 

Інтервал значень питомої активності твердих 
РАВ, кБккг-1 

Альфа-радіонукліди Бета-, гамма-
радіонукліди Категорії 

РАВ 

Група 1 Група 2 Група 3 Група 4 

Інтервал 
значень 
питомої 
активності 
рідких РАВ, в 
одиницях 
кратності 
РСВ

ingest 

Низько-
активні ›10-1 ‹ 101 ›100 ‹ 102 ›101 ‹ 103 ›102 ‹ 104 › 1 ‹ 102 

Середньо-
активні ≥ 101 ‹ 105 ≥102 ‹ 106 ≥ 103 ‹ 107 ≥104 ‹ 108 ≥ 102 ‹ 106 

Високо-
активні ≥105 ≥106 ≥ 107 ≥108 ≥ 106 

Для гамма-випромінюючих РАВ з невідомою питомою активністю 
допускається використання наближеної їх класифікації на “низько-“, “середньо-“ і 
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“високоактивні” за критерієм потужності поглинутої у повітрі дози на відстані 0,1 м 
від подібних РАВ (табл.В.5.4). 

 
Таблиця В.5.4. Класифікація РАВ з невідомою питомою активністю за 

критерієм потужності поглинутої у повітрі дози на відстані 0,1 м 
 

Категорія РАВ Потужність поглинутої дози, 
мкГр·год-1 

Низько активні ›1 ≤ 100 

Средньоактивні ›100 ≤ 10000 

Високоактивні › 10000 
 

 Теперішня ситуація в Україні не повністю відповідає зазначеній класифікації, 
тому здійснюються заходи щодо приведення її у відповідність з новими нормами. 

 
Розділ C. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ (стаття 3) 

 
Поводження з відпрацьованим паливом і радіоактивними відходами Україна 

розглядає так, як це визначено у ст.2 Конвенції. 
В Україні відсутні установки з переробки відпрацьованого ядерного палива. 
В Україні здійснюється видобування і переробка уранових руд, внаслідок чого 

на хвостосховищах Східного гірничо-збагачувального комбінату зберігається велика 
кількість відходів. Відповідно до НРБУ-97 відходи урановидобувної промисловості, 
так само як і відходи, пов’язані з видобуванням інших корисних копалин, віднесені до 
техногенно-підсилених радіоактивних джерел природного походження і не 
декларуються Україною як радіоактивні відходи.  

Україна не здійснює військових та оборонних програм, внаслідок реалізації 
яких утворюється відпрацьоване ядерне паливо. 

В Україні ця Конвенція застосовується до безпеки поводження з 
радіоактивними відходами, які утворились внаслідок запровадження військових і 
оборонних програм, але остаточно передані до цивільних програм, і поводження з 
ними здійснюється виключно в рамках таких програм.  

 
Розділ D. ІНВЕНТАРНІ СПИСКИ І ПЕРЕЛІКИ (ст. 32, п.2) 

 
D.1. Перелік установок для поводження з відпрацьованим паливом, що 
підпадають під дію цієї Конвенції, їхнє місцезнаходження, основне призначення 
та найважливіші характеристики 

 
В Україні відпрацьоване ядерне паливо виробляється на цивільних атомних 

станціях та дослідницьких реакторах. Перелік установок наведено в Додатку 1. 
На атомних станціях, що знаходяться в експлуатації, використовуються ВВЕР-

1000 (11 одиниць) та ВВЕР-440 (2 одиниці). Системи поводження з відпрацьованим 
ядерним паливом на цих проектах схожі, і включають транспортно-технологічне 
обладнання: 

- для завантаження і розвантаження реакторів; 
- для завантаження і розвантаження транспортних контейнерів; 
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- басейни витримки відпрацьованого ядерного палива, які використовуються як 
технологічна система для завантаження і розвантаження реакторів і транспортних 
контейнерів та витримки ВЯП перед його відправкою на переробку або зберігання в 
сховищах сухого типу; 

- на Запорізьській АЕС, на відміну від інших АЕС, на усіх блоках встановлено 
транспортно-технологічне обладнання для завантаження і розвантаження контейнерів 
сухого типу, які зберігаються на СВЯП на майданчику ЗАЕС. 

На Чорнобильській АЕС, що знімається з експлуатації, знаходиться 3 блоки з 
реакторами РБМК-1000. Системи поводження з відпрацьованим ядерним паливом 
включають транспортно-технологічне обладнання: 

- для завантаження і розвантаження реакторів; 
- для завантаження і розвантаження транспортних контейнерів; 
- басейни витримки відпрацьованого ядерного палива, які використовуються як 

технологічна система для завантаження і розвантаження реакторів і транспортних 
контейнерів та витримки ВЯП перед його відправкою на зберігання в сховищі 
басейнового типу, яке розташоване на майданчику ЧАЕС. 

На майданчику ЧАЕС розташований об’єкт “Укриття”, в якому знаходиться 
зруйноване відпрацьоване паливо. 

Біля ЧАЕС будується СВЯП “сухого типу”. 
 Система поводження з ВЯП дослідницького реактора Інституту ядерних 

досліджень НАНУ включає: 
- транспортно-технологічне обладнання для завантаження і розвантаження ре-

актора; 
- басейн витримки відпрацьованого ядерного палива, який використовується як 

технологічна система для завантаження і розвантаження реактора і тимчасового 
зберігання ядерного палива. 

 
D.2. Інвентарний список відпрацьованого палива, що підпадає під дію цієї 
Конвенції, яке перебуває в сховищі і яке було захоронено  

 
Облік ВЯП у відповідності до Закону «Про використання ядерної енергії і 

радіаційну безпеку» здійснюється за Положеннями про державну систему обліку та 
контролю ядерних матеріалів (ДСОК), введеними в дію Постановою Кабінету 
Міністрів України від 18.12.1996 №1525.  
 Об’єктів захоронення ВЯП в Україні не існує, тому інвентарні списки ВЯП не 
наводяться у Доповіді.  

 
D.3. Перелік установок для поводження з радіоактивними відходами, що 
підпадають під дію цієї Конвенції, їхнє місцезнаходження,  основне  призначення  
та  найважливіші характеристики 

 
На майданчиках АЕС споруджені сховища тривалого зберігання низько-, 

середньо- та високоактивних ТРВ, сховища тривалого зберігання РРВ, установки 
сортування ТРВ, установки спалювання ТРВ та мастил, установки підпресування 
ТРВ, установки глибокого упарювання РРВ, установки дезактивації обладнання.  
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На майданчиках спецкомбінатів УкрДО “Радон” розташовані сховища 
траншейного типу для ТРВ, сховища колодязьного типу для ДІВ та сховища-ємності 
для РРВ.  

Місця зосередження РАВ у зоні відчуження за радіаційними, технічними 
характеристиками, умовами зберігання РАВ класифікуються як: 

- пункти захоронення РАВ (ПЗРВ); 
- пункти тимчасової локалізації РАВ (ПТЛРВ); 
- майданчики зберігання радіоактивно забрудненої техніки. 
Сховища за питомою активністю відходів дезактивації класифікуються таким 

чином: 
- сховища низькоактивних РАВ дезактивації (далі - СНРАВд); 
- сховища радіоактивно забруднених відходів дезактивації (далі - СРЗВд). 
Сховища за конструктивними даними поділяються на 2 типи:  
I тип - це СНРАВд та СРЗВд, які споруджені та законсервовані у 1986 -1989 

р.р. у період ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Цей тип сховищ споруджувався 
згідно рекомендацій штабу цивільної оборони СРСР, без проектної документації, з 
порушенням вимог СПОРО-85;  

II тип - це СРЗВд - інженерні споруди, зведені в період з 1991-1995 р.р. та 
призначені для захоронення забруднених радіонуклідами матеріалів, що виключають 
поширення радіонуклідів до навколишнього середовища й забезпечують можливість 
проведення контролю за його станом, обладнані згідно проектної документації, що 
була розроблена НТЦ КПРВ.  

Перелік установок для поводження з РАВ наведено у Додатку 2. 
 

D.4. Інвентарні списки радіоактивних відходів, що підпадають під дію цієї 
Конвенції 

 
Облік РАВ в Україні проводиться відповідно до вимог Закону України «Про 

поводження з радіоактивними відходами» від 30 червня 1995 року, постанови 
Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1996 р. № 480 “Про Державну програму 
поводження з радіоактивними відходами“ (із змінами і доповненнями, внесеними 
постановами Кабінету Міністрів України від 23 грудня 1996 року № 1543, від 5 квітня 
1999 року № 542, від 28 вересня 2000 року № 1481), “Комплексної програми 
поводження з радіоактивними відходами“, затвердженій у редакції Постанови 
Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № №2015. 

В Україні впроваджується система централізованого обліку та контролю за 
переміщенням та зберіганням РАВ, яка є обов'язковою для всіх підприємств, установ і 
організацій незалежно від форми їх власності. 

Державна система обліку РАВ та контролю за переміщенням РАВ складається з 
двох головних елементів:  

- Державного реєстру РАВ, який являє собою послідовний поточний запис 
актів спеціальної форми про утворення, фізико-хімічний склад, обсяги, властивості, а 
також перевезення, зберігання та захоронення РАВ; 

- Державного кадастру сховищ та місць тимчасового зберігання РАВ, що є 
зведенням систематизованих відомостей про об'єкти, призначені для зберігання чи 
захоронення радіоактивних відходів, у єдину інформаційну систему даних про 
місцезнаходження, кількісну та якісну характеристику сховищ РАВ. 
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Положення про Державний реєстр РАВ та Державний кадастр затверджені 
постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1996 р. № 480. 

Ведення реєстру та кадастру здійснює Головний інформаційно-аналітичний 
центр державної системи обліку РАВ (ГІАЦ) на базі УкрДО "Радон", до якого 
надходить інформація з регіональних центрів обліку РАВ (РЦОР). РЦОР діють на базі 
ДМСК та ДСП "Комплекс" УкрДО “Радон”. 

Для оперативного поновлення даних Державного реєстру РАВ спільним 
наказом Міністерства екології та природних ресурсів і МНС від 22 березня 2001 р. № 
117/66 затверджений “Порядок взаємодії Державного регістру джерел іонізуючого 
випромінювання з Державним реєстром радіоактивних відходів”. 

Облік ДІВ має здійснювати Головний реєстровий центр Українського 
державного підприємства “Ізотоп” з мережею створених на його базі обласних 
регіональних відділень (реєстрових центрів). У разі переведення ДІВ до категорії 
РАВ, Головний реєстровий центр надсилає відповідне повідомлення до державного 
реєстру РАВ. 

Інвентаризації, згідно затвердженому Порядку, підлягають: 
- РАВ (тверді та рідкі), що утворюються в процесі поводження з радіоак-

тивними речовинами і ДІВ, прилади, апарати і устаткування, що вміщують в собі ДІВ, 
при здійсненні виробничої, наукової, медичної та інших видів діяльності;  

- РАВ, що знаходяться в місцях зберігання, захоронення та на виведених з 
експлуатації або законсервованих об'єктах, призначених для поводження з РАВ. 

Державна інвентаризація РАВ здійснюється один раз на три роки. Конкретні 
строки проведення інвентаризацій визначає орган державного управління у сфері 
поводження з РАВ.  

Результати інвентаризації направляються до органів державного регулювання, 
державного управління, а також за запитами територіальних органів державного 
управління та регулювання. 

Перша державна інвентаризація згідно встановленого Порядку (затвердженого 
наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної 
безпеки України від 11.03.1998 № 38 та зареєстрованого в Мін’юсті України 
26.03.1998 за № 199/2339) була проведена МНС в 1999-2000 роках на всій території 
України. Також, згідно з наказом Міненерго України від 03.03.1999 № 23, проведена 
інвентаризація РАВ та ДІВ на всіх АЕС України. 

Інвентарні списки та переліки наведені у Додатку 4. 
 

D.4.1. Перелік РАВ, що містяться у сховищі на установках для поводження з 
радіоактивними відходами та установках ядерного паливного циклу 
 

У додатках 4.1 – 4.3 наведено переліки радіоактивних відходів, що містяться у 
сховищах, розташованих на майданчиках атомних електростанцій НАЕК 
“Енергоатом”, ДСП “ЧАЕС”, дослідницького реактору ІЯД НАНУ. 

 
D.4.2. Перелік РАВ, що захоронені 
 

У додатку 4.4 наведено перелік радіоактивних відходів, що захоронені у 
сховищах спеціалізованих підприємств УкрДО “Радон” та ДСП “Комплекс”. 
Перелічені у додатку сховища законсервовані та перебувають під контролем 
ліцензіатів. 
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D.4.3. Перелік РАВ, що є результатом практичної діяльності в минулому 
 

Перелік радіоактивних відходів, утворених в результаті практичної діяльності у 
минулому, і які зберігаються на спеціалізованих підприємствах УкрДО “Радон”, 
наведено у додатку 4.5. 

Джерелами інформації, що наведена у додатках, є щорічні звіти та листи 
ліцензіатів, інформаційні листи Мінпаливенерго та УкрДО ”Радон”. 

 
D.4.4. Перелік відходів урановидобувної промисловості 

 
На території України видобуванням та переробкою уранових руд займається 

Державне підприємство “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” (ДП “СхідГЗК”). 
До 1991 року переробкою уранових руд також займалося Виробниче об’єднання 
“Придніпровський хімічний завод” (ВО “ПХЗ”), але в 1991 році воно припинило свою 
діяльність. 

ДП “СхідГЗК” включає дві шахти – Смоленську (м. Смоліно, Кіровоградської 
обл.) та Інгульську (м. Кіровоград). Переробка уранових руд з метою отримання 
уранового концентрату (U3O8) здійснюється на Гідрометалургійному заводі в 
м. Жовті Води Дніпропетровської області. Для складування відходів переробки 
уранових руд (хвостів) було створено два хвостосховища “Кар’єр бурих залізняків” 
(КБЗ) та Щербаківське (Щ). Відомості про хвостосховища ДП “СхідГЗК” наведені в 
додатку. 

Хвостосховище “КБЗ” розташовано в 3 км від південної околиці м. Жовті Води 
в санітарно захисній зоні Гідрометалургійного заводу ДП “СхідГЗК”. Під 
хвостосховище використаний відпрацьований кар’єр бурих залізняків. К 1987 року 
чаша кар’єру була практично заповнена та після часткової рекультивації 
використовується як резервне сховище для аварійного скиду з ГМЗ. Хвостосховище 
наповнено пульпою вилужених уранових руд з вмістом урану 0,007%. 

Хвостосховище “Щ” розташоване в 1,5 км на південь від м. Жовті Води в балці 
“Щербаковська”, що прилягає до долини річки Жовта. На даний час використовується 
як сховище пульпи з Гідрометалургійного заводу ДП “СхідГЗК”. 

На ВО “ПХЗ” в м. Дніпродзержинську промислова переробка уранових руд та 
іншої урановміщуючої сировини з метою отримання уранового концентрату (U3O8) 
була розпочата в 1948 році. Підприємство почало виробництво уранових солей зі 
шлаків, що отримувалися при переплавці уранзалізовміщуючих руд в доменній печі 
№6 Металургійного заводу ім. Дзержинського.  

Хвостосховища ВО”ПХЗ” розташовані на території м. Дніпродзержинська та 
Дніпропетровського району Дніпропетровської області. а період з 1948 по 1991 рр. на 
вказаній території було створено 9 хвостосховищ продуктів переробки уранових руд. 
В хвостосховищах накопичено біля 42 млн. тон хвостів загальною активністю більше 
31,8 1014 Бк.  

Перелік відходів урановидобувної промисловості наведені у Додатку 4.6. 
 

D.5. Перелік ядерних установок, що знаходяться в процесі зняття з експлуатації, 
та стан діяльності зі зняття з експлуатації на вказаних установках 
 

На сьогодні у процесі зняття з експлуатації знаходяться ядерні установки 
Чорнобильської АЕС – енергоблоки № 1, 2, 3 з реакторами РБМК (Додаток 3). 
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Енергоблок № 1 остаточно зупинений 30 листопада 1996 року, енергоблок № 2 
– 11 жовтня 1991 року, енергоблок № 3 – 15 грудня 2000 року. 

 На даний час на енергоблоках № 1,2,3 Чорнобильської АЕС виконуються 
роботи щодо припинення експлуатації, які передбачені відповідними Програмами 
припинення експлуатації блоків та “Комплексною програмою зняття з експлуатації 
Чорнобильскої АЕС”. 

В рамках підготовки до зняття з експлуатації ЧАЕС на її майданчику 
споруджуються об’єкти по поводженню з РАВ, що накопичені за період експлуатації 
ЧАЕС, а також РАВ, що будуть утворюватися внаслідок робіт із зняття з експлуатації 
станції, стабілізаційних заходів на об'єкті “Укриття” і т.д., а саме: 
 1.Завод по переробці рідких радіоактивних відходів (ЗПРРВ). 

   2.Промисловий комплекс по поводженню з твердими радіоактивними відходами 
(ПК ПТРВ), що об`єднує у своєму складі:    
 

 

 

установку для вилучення твердих відходів з існуючого сховища твердих 
відходів – Лот1, 
завод по сортуванню твердих відходів усіх категорій та переробці низько- та 
середньоактивних твердих відходів – Лот 2, 
спеціально обладнане приповерхневе сховище низько- та середньоактивних 
короткоіснуючих твердих відходів – Лот 3 (на майданчику будівництва 
Комплексу “Вектор). 

Проектування та спорудження об`єктів ведеться за рахунок коштів, що 
виділяються в рамках надання Україні Міжнародної допомоги на зняття ЧАЕС з 
експлуатації (ЗПРРВ фінансується з Рахунку ядерної безпеки ЄБРР, ПКПТРВ – 
Комісією Європейського Співтовариства в рамках програми TACIS). 

Будівництво “під ключ” ЗПРРВ ведеться міжнародним консорціумом Belgatom 
(Бельгія)/SGN(Франція)/Ansaldo(Італія). Генеральний підрядник – фірма Belgatom. 

Станом на поточний момент зведення будівлі ЗПРРВ практично виконано. 
Розпочато монтаж обладнання. 

На початку 2003 року ДСП “Чорнобильська АЕС” завершило розробку проекту 
спорудження ПКПТРВ. На сьогодні завершується державна експертиза по проекту 
ПКПТРВ. У 2003 року планується розпочати будівельні роботи. Спорудження 
ПКПТРВ “під ключ” виконується німецькою фірмою NUKEM. 

 
Розділ Е. ЗАКОНОДАВЧА І РЕГУЛЮЮЧА СИСТЕМА 

 
Е.1. Заходи із здійснення (ст. 18) 
 

20 квітня 2000 року було прийнято Закон України "Про ратифікацію 
Об’єднаної Конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та безпеку 
поводження з радіоактивними відходами" та Закон України "Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України з питань використання ядерної енергії та 
радіаційної безпеки", з метою приведення законодавчих актів у відповідність з 
положеннями Об’єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим 
паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами. Таким чином, після 
ратифікації Конвенції та внесення відповідних змін у національне законодавство, 
Україна виконує зобов’язання вжити законодавчі, регулюючі, адміністративні та інші 
заходи, необхідні для виконання конвенції. Більш детальна інформація про ці заході 
наведена у подальших розділах. 
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Е.2. Законодавча і регулююча основа (ст. 19)  
 
Е.2.1. Національні вимоги відносно безпеки та регулюючі положення з 
радіаційної безпеки 

 
Перелік законодавчих і нормативних актів, що регулюють безпеку поводження 

з ВЯП та РАВ, наводиться у Додатку 5. 
Найважливішим актом, що встановлює вимоги безпеки поводження з 

відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами є Закон України “Про 
використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”. Він встановлює пріоритет 
безпеки людини та навколишнього природного середовища, регулює діяльність, 
пов’язану з використанням ядерних установок, джерел іонізуючого випромінювання 
та радіоактивних відходів. Закон України “Про захист людини від впливу іонізуючих 
випромінювань”, який спрямований на забезпечення захисту життя, здоров’я та майна 
людей від негативного впливу іонізуючого випромінювання, спричиненого 
практичною діяльністю, а також у випадках радіаційних аварій, шляхом виконання 
запобіжних та рятувальних заходів і відшкодування шкоди. Закон України “Про 
поводження з радіоактивними відходами”, спрямований на забезпечення захисту 
людини та навколишнього природного середовища від шкідливого впливу 
радіоактивних відходів на сучасному етапі та в майбутньому. 

Вимоги законодавства відносно забезпечення безпеки, ліцензування діяльності, 
пов’язаної з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами 
імплементовані в нормах і правилах з ядерної та радіаційної безпеки, умовах 
здійснення дозволеної діяльності. 
 
Е.2.2. Система ліцензування діяльності в галузі поводження з відпрацьованим 
паливом та радіоактивними відходами  

 
Закон України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії", 

прийнятий Верховною Радою України 11 січня 2000 року, що визначає правові та 
організаційні засади дозвільної діяльності як складової частини державного 
регулювання у сфері використання ядерної енергії, встановлює види діяльності, на 
здійснення яких необхідно отримати ліцензії: 

 

 

ліцензування діяльності експлуатуючої організації на окремому етапі 
життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення 
радіоактивних відходів, а саме на етапах проектування, будівництва, 
введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерної 
установки або сховища для зберігання радіоактивних відходів, а також на 
етапі закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів; 
ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, 
зокрема серед них види діяльності, що стосуються поводження з 
відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами: 
а) проектування ядерної установки або сховища для зберігання та 
захоронення радіоактивних відходів;  
б) перевезення радіоактивних матеріалів;  
в) переробка, зберігання та захоронення радіоактивних відходів.  

Процедури ліцензування окремих видів діяльності (умови видачі, 
переоформлення, зупинення, анулювання та продовження дії ліцензії), регулюються 
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постановою Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2000 року №1782 “Про 
затвердження Порядку ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання 
ядерної енергії”. 

Вимоги безпеки та умови здійснення окремих видів діяльності у сфері 
використання ядерної енергії визначаються у регулюючих нормативно-правових 
актах, виданих Держатомрегулюванням. 

 
Е.2.3. Система заборони експлуатації установки для поводження з 
відпрацьованим паливом чи радіоактивними відходами без ліцензії 

 
Відповідно до частини третьої статті 26 Закону України “Про використання 

ядерної енергії та радіаційну безпеку”: “Забороняється здійснення будь-якої 
діяльності, пов'язаної з використанням ядерних установок та джерел іонізуючого 
випромінювання, юридичними чи фізичними особами, які не мають дозволу, 
виданого у встановленому порядку. Ядерна установка, джерело іонізуючого 
випромінювання (в тому числі сховище для захоронення радіоактивних відходів) 
можуть використовуватись лише з такою метою і таким чином, як це передбачено 
умовами виданого дозволу”. 
 
Е.2.4. Система відповідного відомчого та регулюючого контролю, а також 
документації та звітності 

 
Відомчий контроль поводження з ВЯП та РАВ виконують відповідні 

підрозділи експлуатуючих організацій (наприклад, для АЕС на етапі експлуатації це 
підрозділи НАЕК “Енергоатом”), а також Мінпаливенерго та МНС у залежності від 
відомчої підпорядкованості підприємств. Завдання відомчого контролю полягає в 
постійному (щоденному) контролю технології, стану обладнання та систем, важливих 
для безпеки, на їх відповідність вимогам експлуатаційної документації, нормам і 
правилам з ядерної та радіаційної безпеки.  

Відповідно до вимог регулюючих документів щорічно на кожної АЕС 
проводяться внутрішні перевірки стану ядерної безпеки, акти перевірок надсилаються 
Регулюючому органу. Для інших підприємств не рідше, ніж раз у два роки 
проводиться власні перевірки стану радіаційного захисту та охорони навколишнього 
середовища. За результатами перевірок при необхідності розробляються заходи щодо 
усунення виявлених недоліків. 

Державний нагляд контроль за дотриманням ядерної та радіаційної безпеки, як 
складову державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, відповідно до 
статті 5 Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, 
віднесено до основних принципів державної політики у сфері використання ядерної 
енергії та радіаційного захисту. 

Держатомрегулювання, відповідно до Положення про нього (п. 10 Додаток 6), 
виконує такі завдання: 

- організація та здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства, 
норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, умов дії наданих ліцензій 
(дозволів); 

- перевірки готовності експлуатуючих організацій до виконання робіт на 
системах, важливих для безпеки ядерних установок, відповідно до вимог 
законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки; 
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- застосування примусових санкцій щодо юридичних та фізичних осіб у разі 
порушення ними законодавчих актів, правил, норм і стандартів з ядерної та 
радіаційної безпеки, а також умов наданих ліцензій (дозволів). 

Законом України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" 
(стаття 81) визначається перелік правопорушень у сфері використання ядерної енергії, 
а статтею 25 цього Закону визначаються права інспекторів щодо виконання своїх 
обов’язків і застосування мір та засобів впливу на осіб у разі порушення останніми 
законодавчих актів, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки та умов 
наданих ліцензій. 

Законодавством встановлено вимоги надання звітів регулюючому органу про 
виконання дозволеної діяльності. Вимоги до періодичності та змісту звітів містяться в 
умовах виданих ліцензій, а також в регулюючих актах, що розробляються 
Держатомрегулюванням. 

 
Е.2.5. Примусові заходи для виконання чинних регулюючих положень та умов 
ліцензій 

 
Згідно з законодавством України у випадку порушень ліцензіатом вимог 

законів, норм, правил та стандартів з ядерної і радіаційної безпеки, а також умов 
ліцензії та дозволів, виданих Держатомрегулюванням, можуть бути застосовані такі 
види санкцій: 

- зупинення чи анулювання дії ліцензій, що дає право на здійснення діяльності, 
або дозволу на проведення конкретних робіт; 

- накладення штрафів на посадових осіб ліцензіата; 
- обмеження, припинення чи зупинка робіт чи операцій, у тому числі 

будівництва (монтажу), введення в експлуатацію, або експлуатації споруд, систем або 
обладнання, важливого для безпеки; 

- надсилання ліцензіату подання про невідповідність окремих осіб займаній 
посаді, передача в необхідних випадках матеріалів правоохоронним органам. 

Дія ліцензії може бути зупинена, а на етапах будівництва, введення в 
експлуатацію та експлуатації споруд, систем або обладнання, важливого для безпеки, 
анульована органом, що її видав, згідно зі ст. 16 Закону України “Про дозвільну 
діяльність у сфері використання ядерної енергії”, у разі: 

 
 

 

порушення умов ліцензії (дозволу); 
припинення дії або фактичного невиконання вимог документів, які були 
надані у складі документів на отримання ліцензії (дозволу), і на підставі 
яких було зроблено висновок про спроможність заявника здійснювати 
діяльність згідно з встановленими вимогами; 
ліквідація юридичної особи за рішення суду або через інші обставини. 

 
Е.2.6. Розподіл обов'язків між органами, що займаються різними стадіями 
поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами 

 
 Законами “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” (ст. 5), 

“Про поводження з радіоактивними відходами” (ст. 3) в Україні встановлено розподіл 
та розмежування функцій органів, що займаються різними стадіями поводження з 
відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами.  
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У Положенні про Міністерство палива та енергетики України, затвердженому 
Указом Президента України від 14.04.2000 року № 598, визначається, що 
Мінпаливенерго України відповідно до покладених на нього завдань здійснює 
організаційно-методичне забезпечення і координацію робіт, пов'язаних з 
розробленням та виконанням програм поводження з відпрацьованим ядерним 
паливом, тимчасового зберігання радіоактивних відходів, зняття з експлуатації 
реакторних установок та інших об'єктів ядерно-промислового комплексу.  

У Положенні про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у 
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, яке затверджене 
Указом Президента України від 28.10.1996 № 1005, визначено, що серед основних 
завдань МНС України є управління у сфері поводження з радіоактивними відходами. 
МНС України відповідно до покладених на нього завдань організовує та координує 
роботи в галузі поводження з радіоактивними відходами, крім підприємств, установ і 
організацій, що належать до сфери управління Міністерства палива та енергетики 
України.  

 
E.3. Регулюючий орган (Стаття 20) 

 
Відповідно до Указу Президента України від 5 грудня 2000 року №1303 “Про 

державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки” державне регулювання 
ядерної та радіаційної безпеки в Україні здійснює Державний комітет ядерного 
регулювання України. 

 Детальна інформація про Регулюючий орган України, на який покладено 
функції державного регулювання ядерної і радіаційної безпеки, виконання інших 
функцій національного регулюючого органу ядерної та радіаційної безпеки, 
визначених Об’єднаної конвенцією про безпеку поводження з відпрацьованим 
паливом і безпеку поводження з радіоактивними відходами міститься у розділі 3.2 
другої Доповіді України про виконання зобов’язань, що випливають з Конвенції про 
ядерну безпеку. 

Згідно з Указом Президента України “Про внесення змін до Положення про Мі-
ністерство екології та природних ресурсів України та Положення про Державний ко-
мітет ядерного регулювання України” від 25.04.2002 № 378/2002 на Держатомрегулю-
вання покладені повноваження регулювання діяльності з використання джерел 
іонізуючого випромінювання. На виконання Указу ведеться робота зі створення 
територіальних органів Держатомрегулювання, які будуть видавати ліцензії на окремі 
види діяльності у сфері використання ядерної енергії, а також здійснювати нагляд за 
дотриманням ядерного законодавства, норм і правил радіаційної безпеки, а також 
виконанням умов ліцензій, виданих Держатомрегулюванням, зокрема на здійснення 
діяльності з переробки та захоронення радіоактивних відходів. 

У здійсненні державного регулювання радіаційної безпеки при розробці та 
введенні в дію екологічних нормативів та норм радіаційної безпеки при здійсненні 
діяльності у сфері використання ядерної енергії бере участь Міністерство охорони 
здоров’я України (п.19 Додатку 5).  

Діяльність регулюючих органів з ядерної безпеки є незалежною від інших 
центральних органів державної виконавчої влади, які несуть відповідальність за 
використання ядерної енергії. Це положення закріплено статтею 23 Закону України 
“Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”. 

Структура Держатомрегулювання України наведена у Додатку 9. 
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Розділ F. ІНШІ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, 
ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ БЕЗПЕКИ 

 
F.1. Відповідальність власника ліцензії (стаття 21) 

 

 
 
 

 

 

Вимоги щодо відповідальності власника ліцензії встановлені Законом України 
"Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку". 

Власник ліцензії несе повну відповідальність за радіаційний захист і безпеку 
ядерної установки, сховища для захоронення радіоактивних відходів, інших об’єктів, 
призначених для поводження з РАВ, незалежно від діяльності та відповідальності 
постачальників і органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки. 

Зокрема, згідно з покладеними законодавством України на експлуатуючу 
організацію (власника ліцензії), обов’язками її є: 

забезпечення ядерної і радіаційної безпеки; 
розробка та здійснення заходів з підвищення безпеки ядерної установки; 
забезпечення радіаційного захисту персоналу, населення та навколишнього 
середовища; 
забезпечення фінансового покриття відповідальності за ядерну шкоду в 
розмірі і на умовах, визначених законодавством України. Фінансове 
покриття відповідальності за ядерну шкоду Чорнобильській АЕС 
забезпечується шляхом надання державної гарантії; 
встановлення вимог до кваліфікації персоналу залежно від його 
відповідальності за безпечну експлуатацію ядерної установки, сховища для 
захоронення радіоактивних відходів. 

Законом Україні “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” 
забороняється здійснення будь-якої діяльності, пов’язаної з використанням ядерного 
палива та радіоактивних відходів, юридичними чи фізичними особами, які не мають 
дозволу, виданому в установленому порядку. (Дивись п. Е.2.3 цієї Доповіді). На цей 
час в Україні всі суб’єкти, які здійснюють діяльність, що стосується поводження з 
відпрацьованим паливом або радіоактивними відходами, мають ліцензію 
Держатомрегулювання чи знаходяться в процесі ліцензування.  
 
F.2. Людські і фінансові ресурси (ст. 22) 
 

 

F.2.1. Підготовка кадрів, необхідних для здійснення діяльності в галузі безпеки 
протягом терміну експлуатації установки для поводження з відпрацьованим 
паливом та радіоактивними відходами 
 

В Україні створена та функціонує національна система підготовки кадрів і 
розвитку мережі учбових закладів з підготовки фахівців для підприємств і організацій 
атомної енергетики і промисловості України. 

 Система підготовки персоналу функціонує у взаємодії з організаціями, 
підприємствами, органами державного управління і регулювання, а також з іншими 
системами для досягнення якісної підготовки, перепідготовки, підвищення і 
підтримки кваліфікації персоналом з метою набуття і підтримки знань, умінь і 
навичок, необхідних для безпечного поводження з відпрацьованим паливом та 
радіоактивними відходів. Створена система забезпечує виконання таких завдань: 

планування, координація і вдосконалення системи підготовки; 
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організація підготовки персоналу і забезпечення кваліфікованими кадрами, 
матеріально-технічними і фінансовими ресурсами, документацією; 
підготовка і підтримання кваліфікації персоналу. 

Система підготовки кадрів для атомних станцій України, включаючи персонал, 
який здійснює поводження з відпрацьованим паливом і радіоактивними відходами, 
наведено у розділі 4.2.2 Доповіді України «Про виконання зобов’язань, що 
випливають із Конвенції про ядерну безпеку”. За час, що минув з 2001 року, ця 
система вдосконалювалася. 

Організації, які здійснюють експлуатацію дослідницьких реакторів та 
поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами цих реакторів, 
також мають достатній кваліфікований персонал.  

Вимоги щодо кваліфікації та перевірки знань встановлені в ліцензіях на 
експлуатацію об’єктів поводження з РАВ. 

 Перевірка кваліфікації на відповідність встановленим вимогам, визначеним 
для експлуатації та технічного забезпечення об’єктів поводження з ВЯП та РАВ, 
здійснюється у відповідності з графіками перевірки знань, чи позачергово за 
необхідністю або перед виконанням спеціальних робіт. Перевірка даних щодо 
кваліфікації працівників, що працюють на адміністративних та технічних посадах, 
може здійснюватися відповідальними особами експлуатуючої організації або 
відповідними державними інспекціями.  

Систематична робота з персоналом, спрямована на формування у нього 
культури безпеки, забезпечення необхідної кваліфікації і постійної готовності до 
виконання своїх професійних обов'язків, має вирішальне значення в забезпеченні 
ядерної і радіаційної безпеки об’єктів поводження з відпрацьованим паливом та РАВ. 

Підвищення кваліфікації персоналу проводиться в Українському 
радіологічному учбовому центрі (далі - УРУЦ), Севастопольському інституті ядерної 
енергії і промисловості Міністерства освіти України (СІЯЕіП), учбових закладах 
Держбуду та Охоронпраці України. 

 
F.2.2. Фінансові ресурси для підтримання безпеки установок для поводження з 
відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами протягом строку їх 
експлуатації та для зняття з експлуатації 

 
Фінансування витрат на підтримку безпеки експлуатації установок для 

поводження з ВЯП та РАВ атомних електростанцій НАЕК “Енергоатом” (Запорізька, 
Рівненська, Хмельницька, Южно-Українська) включені у собівартість відпущеної 
електроенергії. За рахунок цих коштів забезпечується підтримка надійного та 
безпечного поводження з ВЯП на енергоблоках АЕС та СВЯП ЗАЕС, функціонування 
на станціях установок з переробки РАВ та сховищ для зберігання РАВ, а також 
виконання заходів з мінімізації РАВ та підвищення безпеки, передбачених 
програмами поводження з РАВ на АЕС.  

У Доповіді України “Про виконання зобов’язань, що випливають із Конвенції 
про ядерну безпеку” (2001 р.) наводилися відомості про стан компанії НАЕК 
“Енергоатом”, зокрема про стан розрахунків за відпущену електроенергію. У 
порівнянні з тим періодом в енергетичному секторі відбулися позитивні зрушення, 
що дало змогу здійснити розрахунки з НАЕК “Енергоатом” за підсумками 2002 року 
до 82 %. За два місяці 2003 року стан розрахунків складає 103,7 %, що пов’язано з 
поверненням боргів за минулий час. Така ситуація з розрахунками за спожиту 
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електроенергію АЕС призвела до покращення фінансування виконання програм, у 
тому числі поводження з ВЯП і РАВ.  

Фінансування систем поводження з ВЯП та РАВ дослідницьких реакторів 
здійснюється із Державного бюджету України.  

Фінансування робіт зі зняття з експлуатації ЧАЕС здійснюється за рахунок 
коштів Державного бюджету України на підставі щорічних «Програм робіт зі зняття з 
експлуатації Чорнобильської АЕС». 

Фінансування діяльності по поводженню з радіоактивними відходами на 
підприємствах УкрДО “Радон” (спецкомбінатах, ДСП “Комплекс”, ДСП 
“Техноцентр”) здійснюється з державного бюджету України та частково за рахунок 
коштів підприємств, які передають РАВ для збереження спецкомбінатам 
УкрДО”Радон на договірних засадах. Крім того, ДСП “Техноцентр” отримує певну 
фінансову підтримку від міжнародної спільноти в рамках чорнобильських програм, 
зокрема, з Рахунку ядерної безпеки ЄБРР.  

Роботи по поводженню з РАВ, які утворились внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, фінансуються державою.  

Слід зазначити, що об’єми бюджетного фінансування є достатніми для 
виконання регламентних робіт щодо поточного безпечного функціонування 
установок для поводження з РАВ, але завжди виникали і виникають фінансові 
труднощі щодо модернізації обладнання, реконструкції і будівництва нових сховищ, 
виконання у повному обсязі планованих заходів щодо підвищення безпеки діючих 
установок. 

 
F.2.3. Фінансове забезпечення, що дозволяє здійснювати відповідні заходи 
відомчого контролю та нагляду протягом терміну після закриття установки для 
захоронення, який було визнано необхідним 

 
Фінансування діяльності з відомчого контролю та нагляду протягом терміну 

після закриття сховищ для захоронення РАВ на спецкомбінатах УкрДО “Радон” (до 
часу їх звільнення від РАВ і зняття з експлуатації згідно з Державною програмою 
поводження з радіоактивними відходами), а також після закриття сховищ для 
захоронення РАВ ДСП “Комплекс” та ДСП “Техноцентр” передбачено здійснювати з 
Державного бюджету.  

 
F.3. Забезпечення якості (ст. 23)  
 

Відповідно до статті 11 Закону України “Про поводження з радіоактивними 
відходами” забезпечення безпеки на усіх етапах поводження з ВЯП і РАВ є 
обов’язком ліцензіатів. Забезпечення розробки та реалізації програми якості щодо 
безпеки поводження з ВЯП і РАВ є умовою отримання ліцензії від регулюючого 
органу.  

Згідно з нормативним документом НП 306.5.02/3.017-99 “Вимоги до програми 
забезпечення якості на всіх етапах життєвого циклу ядерних установок” в НАЕК 
“Енергоатом” та її відокремлених підрозділах атомних електростанціях запроваджені 
та вдосконалюються системи якості. Системи якості охоплюють діяльність, що може 
спричинити вплив на безпеку, включаючи ту, що пов’язана з ВЯП та РАВ. Таким 
чином, загальні засади системи якості НАЕК “Енергоатом”, зокрема на її 
відокремлених підрозділах ВП ЗАЕС, ВП РАЕС, ВП ХАЕС та ЮУАЕС, 
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поширюються також на поводження з ВЯП та РАВ. У розділі 4.4 Доповіді України 
“Про виконання зобов’язань, що випливають із Конвенції про ядерну безпеку” (2001 
р.) детально викладені відомості про функціонування загальної системи якості НАЕК 
“Енергоатом” та механізми її вдосконалення.  

У зв’язку з введенням (вересень 2001 року) у дослідно-промислову 
експлуатацію пускового комплексу СВЯП на Запорізькій АЕС (на підставі ліцензії 
Держатомрегулювання України від 16.07.01г.), в системі якості ВП ЗАЕС 
запроваджено до використання спеціальні процедури та нові нормативні документи 
для експлуатації першого в Україні сховища сухого типу з вентильованими 
контейнерами зберігання ВЯП ВВЕР-1000 (ВКЗ-ВВЕР-1000).  

У державному спеціалізованому підприємстві «Чорнобильська АЕС» (ДСП 
ЧАЕС) функціонує також загальна система якості, одним з напрямків якої є розробка і 
впровадження програми забезпечення якості по безпечному поводженню з 
відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами.  

Так, розроблено і впроваджено в дію «Руководство по обеспечению качества 
сухого хранилища отработавшего ядерного топлива» на майданчику Запорізької АЕС 
і «Руководство по качеству. Промежуточное хранилище отработавшего ядерного 
топлива 00З К02-01.3» – майданчик ЧАЕС. Документи відповідають вимогам 
стандартів серії ДСТУ ISO 9000-2001, рекомендаціям МАГАТЕ щодо створення 
систем забезпечення якості, а також нормативних правил НП 306.5.02/3.017-99 
“Вимоги до програми забезпечення якості на всіх етапах життєвого циклу ядерних 
установок”.  

Система якості функціонує на всіх етапах життєвого циклу дослідницького 
реактора ІЯД НАНУ, СВЯП та поводження з РАВ. Система якості відповідає 
стандартам серії ДСТУ ISO 9000. Результати експертиз якості та висновки щодо їх 
ефективності наведено у "Настанові з якості експлуатації дослідницького ядерного 
реактора ВВР-М". 

Системи якості розроблені та впроваджуються на підприємствах 
УкрДО”Радон”. Незалежні оцінки (експертизи) Настанов з якості підприємств УкрДО 
“Радон” показали, що ці документи, в цілому, відповідають вимогам чинних 
нормативно-правових актів України, зокрема, стандартів серії ДСТУ ISO 9000, 
враховують усі необхідні процеси, які вливають на радіаційну безпеку, відображають 
визначені повноваження та відповідальність керівництва, в них вказані основні 
методики та інструкції, встановлені основні функції щодо забезпечення якості і дають 
впевненість у тому, що при дотриманні їх вимог буде досягнутий рівень безпеки, 
який вимагається діючими нормативними документами. Подальша практика їх 
впровадження дозволить провести оцінку дієвості та ефективності цих документів.  

Вимоги нормативних документів поширюється на всі процеси, які впливають 
або можуть вплинути на окремих людей (у тому числі персоналу спецпідприємств), 
суспільства в цілому та довкілля від потенційної шкідливої дії іонізуючого 
випромінювання об’єктів, предметів, з якими пов’язана діяльність спецпідприємства 
(РАВ, відпрацьовані ДІВ, радіоактивно-забруднені білизна та засоби індивідуального 
захисту) в даний час і у майбутньому. 

Згідно з планом розвитку УкрДО “Радон” з 2002 р., впроваджуються нові 
удосконалені Настанови з якості на ДСП “Техноцентр”, ДСП “Комплекс”, 
Дніпропетровському, Донецькому, Львівському, Київському спецпідприємствах 
УкрДО “Радон”. Впровадження нових Настанов з якості на інших спецпідприємствах 
об’єднання УкрДО “Радон” заплановано на 2003 р. 
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F.4. Радіаційний захист в період експлуатації (ст. 24)  
 

F.4.1. Радіаційний захист персоналу і населення 
 
Законодавчі основи регулювання радіаційного захисту персоналу і населення 

відображені в Розділі 4.6 другої Доповіді України про виконання зобов’язань, що 
випливають з Конвенції про ядерну безпеку (INF CIRC/449) за 2001 рік (далі – 
Доповідь). Слід зазначити, що після видання Доповіді у 2001 році в Закон України 
“Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання” були внесені зміни 
щодо приведення положень закону у повну відповідність з рекомендаціями 
Міжнародної комісії з радіаційного захисту. У зв’язку з тим, що персонал сховищ 
відпрацьованого ядерного палива з точки зору радіаційного захисту не відрізняється 
від персоналу АЕС, для ілюстрації практики радіаційного захисту персоналу в 
Додатку 7 надаються динаміка колективних доз персоналу атомних станцій України в 
період з 1996 по 2002 роки (Рис.L.7.1) та динаміка середньорічних індивідуальних 
еквівалентних доз персоналу АЕС за той же період (Рис.L.7.2). З 1998 року по 2002 
рік індивідуальні річні еквівалентні дози опромінення персоналу категорії “А” УкрДО 
“Радон” не перевищували: на спеціалізованих комбінатах УкрДО “Радон” - 5 мЗв, на 
ДСП “Комплекс” - 10 мЗв. 

З метою досягнення впевненості у тому, що дозові ліміти, допустимі рівні, 
контрольні рівні та рівні дослідження (див. пункт F. 4.1.1) радіаційно-небезпечних 
факторів не перевищуються, на радіаційно-ядерних об’єктах здійснюється 
радіаційний контроль (моніторинг). Регламент радіаційного контролю визначає види, 
обсяг, періодичність і об’єкти контролю; перелік, розміщення та технічні вимоги 
щодо використання засобів вимірювань; порядок обробки, реєстрації та зберігання 
результатів контролю, тощо. Регламенти радіаційного контролю для об’єктів, які 
мають скиди та викиди, обов’язково включає моніторинг навколишнього природного 
середовища району розташування: атмосфери (повітря, атмосферних опадів); гідро-
сфери (поверхневих вод, ґрунтових вод, питної води); ґрунту, сільськогосподарських 
продуктів харчування місцевого виробництва, організмів-індикаторів радіоактивного 
забруднення, донних відкладень, пісків, а також гамма-випромінювання.  

В період з 1998 по 2000 роки на кожній з АЕС України були розроблені 
програми підвищення рівня радіаційної безпеки. Під час розробки програми було 
виконано детальний аналіз ефективності діяльності щодо забезпечення радіаційного 
захисту, виявлено і сформульовано проблеми, пов’язані з забезпеченням радіаційного 
захисту, а також заплановано ряд заходів з метою їх усунення. 

 
F.4.1.1. Застосування принципу ALARA 

 
Одним із основних принципів протирадіаційного захисту в Україні є принцип 

оптимізації (принцип ALARA), тобто підтримання доз опромінення персоналу та 
населення на розумно досяжному низькому рівні з урахуванням економічних та 
соціальних факторів. Реалізація цього принципу здійснюється шляхом розробки і 
впровадження регулюючих положень, норм і правил, а також шляхом розробки і 
впровадження відповідних експлуатаційних процедур. До заходів із впровадження 
принципу АLARA відноситься ряд організаційних і технічних заходів, що 
проводяться з метою зменшення індивідуальних і колективних доз опромінення 
персоналу, мінімізації викидів та скидів, вдосконалення систем радіаційного 
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контролю. Так, на кожної АЕС працює група ALARA. З метою оптимізації доз 
опромінення на радіаційно-ядерних об’єктах здійснюється планування опромінення 
персоналу при виконанні радіаційно-небезпечних робіт, які проводяться за 
спеціальними дозволами з визначенням припустимої тривалості виконання робіт та 
засобів захисту.  

Основними інструментами оптимізації радіаційного захисту в Україні є: 
 

 

застосування контрольних рівнів (КР) опромінення персоналу, а також КР 
викидів і скидів. Контрольні рівні встановлює адміністрація радіаційно-
ядерного об’єкту при обов’язковому узгодженні органами державного 
регулювання ядерної та радіаційної безпеки. Контрольні рівні фіксують 
досягнутий рівень радіаційної безпеки на об'єктах і завжди нижче 
відповідних допустимих рівнів (про дозові ліміти та допустимі рівні – див. 
пункт F.4.2). Значення КР опромінення персоналу звичайно на 10-30% 
нижче ліміту дози, а значення КР викидів та скидів значно нижчі 
регламентованих значень допустимих викидів та скидів радіоактивних 
речовин у навколишнє середовище; 
 застосування адміністративно-технологічних рівнів викидів та скидів 
(рівнів розслідування) для додаткового контролю технологічних режимів 
роботи обладнання на кожній АЕС. Рівні розслідування встановлюються 
адміністрацією АЕС. Величина рівнів встановлюється нижче КР та з 
урахуванням досвіду експлуатації обладнання. Причини перевищення цих 
рівнів розслідуються комісією за участю відповідального підрозділу, 
служби відомчого нагляду та підрозділу, обладнання якого причетне до 
події. За результатами розслідування, при необхідності, вживаються 
коригуючи заходи.  

 
F 4.1.2. Додержання основних дозових меж (лімітів) опромінення  
 

Одним із основних принципів, на якому будується радіаційна безпека та 
протирадіаційний захист в Україні, є принцип неперевищення встановлених лімітів 
доз. Зокрема, встановлюються ліміти ефективної дози для персоналу категорії А - 20 
мЗв/рік (для АЕС починаючі з 2001 року) і для населення - 1 мЗв/рік, а також межі 
еквівалентної дози зовнішнього опромінення для кришталика ока, шкіри, кистей і 
стоп, які відповідають рекомендаціям Публікації 60 МКРЗ.  

В додатку 7 на Рис.L.8.3 приведений розподіл індивідуальних доз опромінення 
персоналу АЕС України. Як вже зазначалося в Розділі F.4.1 переважна частина 
персоналу УкрДО “Радон” має дози опромінення менше 5 мЗв на рік. 

З метою забезпечення радіаційного захисту населення встановлені квоти ліміту 
дози опромінення населення від скидів та викидів, які складають для ядерних 
установок - 80 мкЗв на рік. Для діючих пунктів поводження з радіоактивними 
відходами – 40 мкЗв. На практиці дози опромінення критичних груп населення значно 
менше встановленої квоти. На основі квоти ліміту дози опромінення населення для 
кожного окремого об’єкту встановлюються допустимі викиди та скиди, перевищення 
яких за умови нормальної експлуатації не допускається. В додатку 8 на Рис.L.7.4, 
L.7.5, L.7.6 наведені відповідно динаміка викидів інертних радіоактивних газів, 
викидів довго живучих радіонуклідів та викидів радіоактивного йоду з АЕС України. 

Для підсилення контролю за неперевищенням дозових лімітів в Україні має 
бути створена єдина державна система контролю та обліку індивідуальних доз 
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опромінення персоналу та населення. Основними завданнями системи є визначення 
єдиної процедури індивідуального контролю, гарантування методичної єдності та 
ефективності контролю якості вимірів під час здійснення дозиметричного контролю, 
забезпечення реєстрації, зберігання та доступу до результатів дозиметричного 
контролю. 

 
F.4.1.3. Попередження незапланованих та неконтрольованих викидів та скидів 
радіоактивних матеріалів у навколишнє середовище  
 

Для попередження незапланованих та неконтрольованих викидів та скидів 
радіоактивних матеріалів у навколишнє середовище на АЕС існують технічні засоби 
та впроваджені відповідні експлуатаційні процедури. Для контролю технологічних 
режимів роботи обладнання на кожній АЕС та попередження незапланованих та 
неконтрольованих викидів та скидів радіоактивних матеріалів у навколишнє 
середовище адміністрацією АЕС встановлюються адміністративно-технологічні рівні 
викидів та скидів, так звані “рівні розслідування” (див. пункт F. 4.1.1). Величини 
рівнів розслідування становлять долі процента від допустимих рівнів викидів та 
скидів. Перевищення цих рівнів розслідуються комісією, а за результатами 
розслідування, при необхідності, вживаються коригуючі заходи.  

 
F.4.2. Обмеження скидів та викидів 

 
На основі квоти ліміту дози опромінення населення (див. пункт F. 4.1.2) для 

кожного окремого об’єкту встановлюються допустимі викиди та скиди, перевищення 
яких за умови нормальної експлуатації не допускається. На практиці викиди та скиди 
складають долі процентів від встановлених допустимих викидів та скидів (див. пункт 
F. 4.1.1). 

 
F.4.2.1. Застосування принципу ALARA при обмеженні викидів та скидів 

 
Основними інструментами оптимізації викидів та скидів в Україні є 

встановлення та дотримання контрольних рівнів та рівнів розслідування. На 
радіаційно-ядерних об’єктах здійснюється радіаційний контроль (моніторинг) викидів 
та скидів (детальніше - див. пункт F. 4.1). 

 
F. 4.2.2. Додержання основних дозових меж (лімітів) опромінення  

 
Неперевищення основних дозових лімітів опромінення за рахунок скидів та 

викидів АЕС гарантується дотриманням величин допустимих викидів та скидів, яке, в 
свою в свою чергу, контролюється через неперевищення контрольних рівнів та рівнів 
розслідування. 
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F.4.3. Коригуючі заходи з метою контролю за незапланованим чи неконтрольо-
ваним викидом радіоактивних матеріалів у навколишнє середовище та пом’як-
шення його наслідків 
  

Захист персоналу і населення у разі незапланованого неконтрольованого 
викиду радіоактивних матеріалів регулюється статтями 7 та 8 Закону України “Про 
захист людини від впливу іонізуючих випромінювань” та НРБУ. 

При плануванні та реалізації втручань у разі незапланованого чи 
неконтрольованого викиду радіоактивного матеріалу застосовуються принципи 
виправданості, неперевищення та оптимізації. Нормативно-правовими актами 
встановлені кількісні критерії - рівні втручання та рівні дій для контрзаходів, 
визначені невиправдані, виправдані та безумовно виправдані втручання, а також 
порядок припинення втручання. 

Для забезпечення захисту персоналу та населення в разі незапланованого чи 
неконтрольованого викиду радіоактивних матеріалів у навколишнє середовище 
адміністрація експлуатуючої організації розробляє, вводить у дію і забезпечує 
постійну готовність до реалізації плану заходів щодо захисту персоналу та населення, 
який повинен бути націлений на приведення АЕС у безпечний стан та на зменшення 
наслідків аварії. У плані визначаються відповідні заходи, рівні втручання, порядок 
реагування, сили й засоби для їх здійснення, організацію та порядок проведення 
моніторингу за розвитком аварійної ситуації1. 

Регіональні (обласні) органи реагування на надзвичайні ситуації розробляють, 
вводять у дію і забезпечують постійну готовність до реалізації плану заходів щодо 
захисту населення, який має на меті захист населення у разі загрози радіоактивного 
опромінення. У ньому визначаються організація і порядок дій всіх служб і організацій 
області, сили й засоби для здійснення захисту населення і ліквідації наслідків аварії, а 
також для організації моніторингу за розвитком та наслідками аварійної ситуації. 

Для підтримки постійної готовності в разі аварій та інших надзвичайних 
ситуацій плани заходів повинні корегуватись і переглядатись у встановлені терміни. 
Технічні засоби сповіщення персоналу й населення про те, що трапилось, та необхідні 
заходи захисту періодично перевіряються щодо їх працездатності. 

Для підготовки до дій в аварійних умовах періодично проводяться 
протиаварійні тренування та навчання на всіх рівнях управління. 

Навколо кожного майданчика АЕС в радіусі 30 км здійснюються заходи 
радіологічного моніторингу навколишнього середовища, а також встановлені 
порогові детектори на випадок перевищення викидів та скидів. 

 
F.5. Аварійна готовність (ст. 25)  
 
             

 
 
 

 
 

 

1У цьому плані повинно бути викладено: 
організацію і порядок передачі повідомлень про те, що трапилося; 
ознаки аварії і критерії для прийняття рішення про введення плану в дію; 
схеми, організацію і порядок сповіщення посадових осіб експлуатуючої організації, центральних і 
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування; 
перелік посадових осіб АЕС, відповідальних за сповіщення; 
організацію і порядок проведення заходів щодо захисту персоналу та населення, локалізації й ліквідацій 
аварій, переліку сил і засобів, призначених для цих цілей, в тому числі для забезпечення проведення 
моніторингу за розвитком та наслідками аварійної ситуації; 
організацію і порядок взаємодії з підрозділами, що надходять для надання допомоги АЕС. 
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F.5.1. Плани аварійних заходів на майданчику та за його межами. Перевірка дії 
планів аварійних заходів 

 
В Україні створена система аварійної готовності та кризового реагування на 

випадок ядерних і радіаційних аварій. Ця система у повному обсязі застосовується до 
об’єктів поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами так 
саме як і для використання джерел іонізуючого випромінювання та перевезення 
радіоактивних речовин. 

Основні законодавчі та інші нормативно-правові акти в галузі аварійної 
готовності та кризового реагування, а також інформація щодо аварійного планування 
на проммайданчиках АЕС наведені у розділі 4.7 Доповіді України “Про виконання 
зобов’язань, що випливають з вищезгаданої Конвенції про ядерну безпеку” (2001 р.) 
(див. пункт F.4.1.). 

 Вимоги щодо аварійних планів на будь-яких об’єктах, де здійснюється 
практична діяльність, пов’язана з радіаційно-ядерними технологіями, включаючи 
установки для поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами, 
встановлюються Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97).  

Згідно з НРБУ-97 аварійний план об’єкту повинен визначати розподіл 
обов’язків щодо інформування регулюючих органів, державних адміністративних 
органів та громадськості, розподіл обов’язків та відповідальності щодо ініціювання 
втручань, типові сценарії розвитку аварій, методики проведення індивідуального 
дозиметричного контролю персоналу, заходи щодо створення необхідних аварійних 
запасів, тощо. 

Наявність на об’єкті аварійного плану, погодженого з органами державного 
регулювання, є однією з обов’язкових умов надання ліцензії на проведення робіт з 
переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів, що регламентовано 
постановою Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2000 р. № 1782 “Про 
затвердження Порядку ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання 
ядерної енергії”. Аварійний план є невід’ємною частиною регламенту та санітарного 
паспорту об’єкту. Відповідальність за підготовку аварійних планів несе керівництво 
експлуатуючої організації. 

Відповідно до нормативного документу “Умови і вимоги безпеки (ліцензійні 
умови) провадження діяльності з переробки, зберігання та захоронення радіоактивних 
відходів”, затвердженого та введеного в дію наказом Державного комітету ядерного 
регулювання України від 22 жовтня 2002 р. № 110 та зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 6 листопада 2002 р. за № 874/7162, у разі виникнення радіаційної 
аварії ліцензіат повинен протягом години проінформувати регулюючий орган, 
територіальний орган Міністерства охорони здоров’я України та інші установи та 
розпочати належні дії, передбачені планами аварійних заходів. 

В ході експлуатації об’єкту, згідно з НРБУ-97, аварійний план повинен періо-
дично перевірятися регулюючими органами, переглядатися та поновлюватися. Крім 
цього, ефективність планів аварійних заходів перевіряється під час планових проти-
аварійних тренувань (навчань), проведення яких також регламентується НРБУ-97.  

Планування аварійних заходів за межами проммайданчика об’єкту, як і інші 
заходи у сфері аварійної готовності та кризового реагування, інтегровано в Єдину 
державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та 
природного характеру (далі – ЄДС НС), вимоги до створення якої визначаються 
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Законом України “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру”. 

ЄДС НС складається з постійно діючих функціональних і територіальних 
підсистем і має чотири рівні – загальнодержавний, регіональний, місцевий та 
об’єктовий. 

Функціональні підсистеми ЄДС НС створюються міністерствами та іншими 
центральними органами виконавчої влади для організації роботи, пов’язаної із 
запобіганням надзвичайним ситуаціям та захистом населення і територій від їх 
наслідків. У надзвичайних ситуаціях сили і засоби функціональних підсистем 
регіонального, місцевого та об’єктового рівня підпорядковуються в межах, що не 
суперечать законодавству, органам управління відповідних територіальних підсистем 
ЄДС НС.  

Територіальні підсистеми ЄДС НС створюються в Автономній Республіці 
Крим, областях, мм. Києві та Севастополі для запобігання і реагування на 
надзвичайні ситуації у межах відповідних регіонів. 

Для забезпечення готовності функціональних і територіальних підсистем ЄДС 
НС до оперативного реагування на надзвичайні ситуації органами управління 
підсистем усіх рівнів розробляються окремі плани реагування на надзвичайні 
ситуації, найбільш імовірні для певної території, галузі, об’єкта виходячи з 
прогнозованих даних та експертних оцінок. Вимога щодо необхідності розробки 
окремих планів встановлюється Планом реагування на надзвичайні ситуації 
державного рівня, який розроблено і затверджено постановою Кабінету Міністрів 
України від 16 листопада 2001 р. № 1567.  
  
F.5.2. Заходи для підготовки та відпрацювання планів аварійних заходів в 
Україні з врахуванням імовірності впливу в разі радіаційної аварійної ситуації 
на установці для поводження з відпрацьованим паливом чи радіоактивними 
відходами поблизу її території 

 
Інформація щодо заходів аварійної готовності на випадок радіаційної аварії в 

іншій країні з загрозою транскордонного викиду наведено у розділі 4.7 Доповіді 
України “Про виконання зобов’язань, що випливають з Конвенції про ядерну 
безпеку” (2001 р.). Крім згаданих у Доповіді двосторонніх міжурядових договорів, які 
передбачають взаємне оповіщення та подальший інформаційний обмін в разі ядерної 
або радіаційної аварії, з моменту видання Доповіді Україною було укладено два 
нових договори - з Республікою Білорусь та Латвійською Республікою. 

Наявність в Україні розвинутої ядерної енергетики обумовлює створення та 
функціонування в країні системи аварійного реагування, що дозволяє 
використовувати її ресурси для реагування в разі виникнення надзвичайних ситуацій 
в інших країнах із загрозою радіаційного впливу на територію України. 
 

F.6. Зняття з експлуатації (ст. 26)  
 

В Україні виводяться з експлуатації до вичерпання встановленого в проекті 
ресурсу три енергоблоки ДСП ЧАЕС з реакторами типу РБМК. Зруйнований 
позапроектною аварією четвертий енергоблок ДСП ЧАЕС (об’єкт “Укриття”) 
перетворюється в екологічно безпечну систему.  
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Тринадцять енергоблоків АЕС з ре-
акторами типу ВВЕР будуть виводитися з 
експлуатації за проектом після 2011 року, 
або після 2021 року, якщо термін їх 
експлуатації буде подовжений. 

Чинними нормативними докумен-
тами передбачається розробка на різних 
етапах життєвого циклу ядерної установ-
ки концептуальних та програмних доку-
ментів щодо зняття з експлуатації ядер-
них установок. 

На виконання зазначених вимог На-
ціональною атомною енергогенеруючою 
компанією “Енергоатом” у 2002 році було 
розпочато розробку Концепції зняття з 

експлуатації АЕС з реакторами типу ВВЕР.  
Кабінетом Міністрів України Постановою №1747 від 29.11.00 затверджена 

“Комплексна програма зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС”, завданнями якої 
стали: 

- визначення складу та послідовності реалізації заходів, включаючи організа-
ційні, спрямованих на зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, 

- оцінка обсягів фінансових витрат і джерел фінансування робіт, 
- забезпечення повноцінного і своєчасного фінансування запланованих заходів. 

На сьогодні актуальним 
завданням, згідно із вимогами 
Закону України “Про внесення 
змін до деяких законів України у 
зв’язку із закриттям Чорнобиль-
ської АЕС” є розробка загально-
державних програм із зняття з 
експлуатації енергоблоків ЧАЕС 
та перетворення об’єкту “Укрит-
тя” на екологічно безпечну сис-
тему. 

На виконання умов, встановлених у Ліцензії на право здійснення діяльності із 
зняття з експлуатації ЧАЕС (серія ЕО №00040 від 22.03.01), ДСП “Чорнобильська 
АЕС” було розроблено Концепцію зняття з експлуатації ЧАЕС, яка на поточний 
момент доопрацьовується. 

 
F.6.1. Забезпечення зняття з експлуатації кваліфікованим персоналом та 
достатніми фінансовими ресурсам 
 

На даний час кількість персоналу на ДСП “Чорнобильська АЕС” складає більш 
ніж 4 тис. осіб. Існує нагальна необхідність навчання персоналу, задіяного при знятті 
з експлуатації ЧАЕС, враховуючи зміни, пов’язані з новими цілями та завданнями 
ДСП “Чорнобильська АЕС”. Для цього розширюється та змінюється навчальна база 
учбово-тренувального центру ДСП ЧАЕС. Велике значення мають впровадження 
ефективної структури управління підприємством та вжиття заходів по удосконаленню 
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структурної схеми управління ДСП “Чорнобильська АЕС” з метою підвищення 
ефективності реалізації робіт з зняття з експлуатації та координації проектів, що 
реалізуються на проммайданчику ЧАЕС. 

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №399 від 25 квітня 2001 року 
фінансування зняття з експлуатації енергоблоків ДСП ЧАЕС здійснюється з 
Державного бюджету України. 

 
F.6.2. Забезпечення радіаційного захисту, мінімізація скидів, незапланованих та 
неконтрольованих викидів в період зняття з експлуатації 
 

Після припинення експлуатації енергоблоку № 3 на майданчику ДСП ЧАЕС не 
було зареєстровано жодного випадку перевищення допустимої річної дози 
опромінення персоналу 20 мЗв/рік та контрольного рівня індивідуальної дози 
опромінення персоналу 17 мЗв/рік. 

У зв’язку з тим, що енергоблоки ЧАЕС не працюють, знаходяться у стані 
виведення з експлуатації, у викидах радіоактивних речовин в навколишнє середовище 
присутні тільки довгоживучі радіонукліди, середньодобовий викид яких за 2002 рік 
дорівнює 663 кБк/доба, що складає близько 4,5% від встановленого на ЧАЕС 
контрольного рівня викидів довгоживучих радіонуклідів. 

 
F.6.3. Забезпечення аварійної готовності 
 

Відповідно до умов Ліцензії на право здійснення діяльності із зняття з 
експлуатації (серія ЕО №00040 від 22.03.01) ДСП ЧАЕС має в 2003 році переглянути 
існуючий “План захисту персоналу” з урахуванням зміни стану енергоблоків. Як 
складова зазначеного “Плану” в 2002 році розроблений “Аварійний план об’єкту 
“Укриття”. 

Для забезпечення аварійної готовності відповідно до вимог “Загальних вимог 
забезпечення безпеки при знятті з експлуатації” планується створення зовнішнього 
Аварійного центру Чорнобильської АЕС у Славутичі. 

 
F.6.4. Ведення документального обліку інформації, важливої для зняття з 
експлуатації 
 

На ДСП ЧАЕС існує потрібний архів проектної та експлуатаційної 
документації, яка важлива для зняття з експлуатації. 

 Ведеться систематизація наявної інформації, важливої для зняття з 
експлуатації. Планується створення страхового фонду документації підприємства. З 
метою збору відсутньої інформації, на енергоблоках ЧАЕС проводиться комплексне 
інженерне і радіаційне обстеження, а також спеціалізовані дослідження стану 
устаткування (у першу чергу конструкцій реакторів) і будівельних конструкцій 
споруд енергоблоків. 

 
F.6.5. Концептуальні підходи зняття з експлуатації сховища відпрацьованого 
ядерного палива ВП “Запорізька АЕС” (СВЯП ЗАЕС) 
 

У відповідності з статтею 37 Закону України "Про використання ядерної енергії 
і радіаційну безпеку” передумовою одержання дозволу на будівництво ядерної 
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установки СВЯП ЗАЕС, була наявність плану заходів зняття СВЯП з експлуатації 
разом з оцінкою кількості виникаючих при цьому радіоактивних відходів та плану 
поводження з цими відходами. Необхідний план у концептуальному вигляді 
викладено у проектному документі" ЗАЕС. Оцінка впливу сховища відпрацьованого 
ядерного палива на навколишнє природне середовище. ХІ "Енергопроект", 1995 р.", а 
саме в його книзі 1 "Загальні положення", розділу 4.10 "Зняття з експлуатації". Нижче 
зазначені найголовніші заходи цього плану. 

Відповідно до проекту термін експлуатації СВЯП становить 50 років, таким 
чином, сховище може експлуатуватися ще протягом майже 20 років після зняття з 
експлуатації енергоблоків АЕС.  

Відповідно до стандарту ПНАЭГ-1-011-89 детальний проект зняття з 
експлуатації СВЯП ЗАЕС має бути розробленим не пізніше ніж за 5 років до 
вичерпання дозволеного терміну зберігання ВЯП для першої (головної) групи 
контейнерів ВКЗ-ВВЕР-1000.  

Незалежно від прийнятої стратегії вирішення кінцевої фази ядерного паливного 
циклу (переробка ВЯП, захоронення ВЯП чи довготривале зберігання ВЯП в 
регіональних сховищах), зняття з експлуатації СВЯП ЗАЕС передбачає вивіз 
відпрацьованих ТВС з майданчика сховища. 

Споруди та обладнання для перевантаження відпрацьованих ТВС у транспортні 
контейнери для їх вивезення зі СВЯП ЗАЕС мають бути розроблені, змонтовані та 
введені в експлуатацію до початку робіт із зняття з експлуатації. 

 
Розділ G. БЕЗПЕКА ПОВОДЖЕННЯ З ВІДПРАЦЬОВАНИМ ПАЛИВОМ 

 
G.1. Загальні вимоги відносно безпеки (ст. 4)  
  

Загальні вимоги щодо безпеки на усіх стадіях поводження з відпрацьованим 
ядерним паливом встановлені законами України "Про використання ядерної енергії та 
радіаційну безпеку" та "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної 
енергії". 

 Принципи проектування, вимоги та правила поводження з ВЯП встановлені 
нормативно-правовими актами, які охоплюють поводження з ядерним паливом на 
блоках і майданчиках АЕС, дослідницьких реакторах і підкритичних стендах, а саме у 
документах: 

- НП 306.1.02/1.034-00 "Загальні положення забезпечення безпеки атомних 
станцій.",  

- "Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций" 
(ПБЯ РУ АС-89),  

- "Правила ядерной безопасности исследовательский реакторов" (ПБЯ-02-78),  
- "Правила ядерной безопасности критических стендов" (ПБЯ-02-78), 
- "Правила безопасности при хранении и транспортировании ядерного топлива 

на объектах атомной энергетики" (ПНАЭ Г-14-029-91), 
  

G.1.1. Питання підкритичності та відводу залишкового тепла 
 

Відповідно до вимог вищезгаданих нормативних актів, ефективний коефіцієнт 
розмноження нейтронів при поводженні з ВЯП не повинен перевищувати 0,95 в 
умовах нормальної експлуатації і при проектних аваріях за рахунок відповідних 
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характеристик установок. Підкритичність при зберіганні ВЯП забезпечується 
обмеженням кроку розташування ТВЗ; застосуванням гетерогенних або гомогенних 
поглиначів і контролем за їхньою поглинаючою здатністю; контролем за наявністю, 
станом і складом охолоджуючого середовища в сухих сховищах; контролем за 
технологічними параметрами систем поводження з ВЯП. 

Системи відводу залишкового тепла, що виділяється з ВТВЗ, та відповідний 
хімічний склад тепловідвідного середовища передбачені при проектуванні систем 
поводження з ВЯП, які виключають можливість підвищення температури оболонок 
твелів та неконтрольований рівень корозії, вище проектних значень для нормальної 
експлуатації та проектних аварій. Для сховищ, у яких ВЯП зберігається у воді 
(приреакторні басейни витримки), передбачені пристрої і системи для подачі, 
очищення, охолодження води, вентиляції, контролю радіоактивності, температури, 
рівня, хімічного складу води і, при необхідності, концентрації водню. 

 
G.1.2. Мінімізація утворення радіоактивних відходів  
 

Кількість радіоактивних відходів, які утворюються при поводженні з ВЯП, 
підтримуються на мінімальному рівні, завдяки прийнятій політиці в галузі ядерно-
паливного циклу. Для досягнення цієї мети здійснюється діяльність щодо: 

 
 
 

 

 

збільшення глибини вигоряння ядерного палива; 
підвищення якості ядерного палива; 
оптимізація технологій поводження з ВЯП.  

 
G.1.3. Взаємозалежність різних стадій поводження з ВЯП 

 
Взаємозалежність різних стадій поводження з ВЯП враховується, починаючи з 

проектування свіжого ядерного палива. В технічних специфікаціях на постачання 
свіжого ядерного палива встановлюються вимоги до зберігання ВЯП в басейнах 
витримки, до температури оболонок ТВЕЛ і термінів зберігання в сховищах сухого 
типу. Оскільки в Україні не визначена політика щодо кінцевої стадії поводження з 
ВЯП, на даний час реалізуються дві стратегії: 

“відкладене рішення” при проектуванні і будівництві сховищ “сухого типу” 
з терміном зберігання в Україні 50, 100 років; 
повернення в Україну високоактивних відходів після переробки ВЯП для 
остаточного захоронення. 

 
G.1.4. Радіаційний захист персоналу, населення та довкілля 

 
Виконання вимог нормативно-правових актів з ЯРБ забезпечує ефективний 

захист окремих осіб, суспільства в цілому та навколишнього природного середовища. 
Зазначені вимоги, відповідають критеріям та нормам, схваленим МАГАТЕ та іншими 
міжнародними організаціями в сфері використання ядерної енергії. Детальний опис 
системи радіаційного захисту в Україні наведений у розділі F.4 цієї доповіді. 

 
G.1.5. Врахування біологічних, хімічних та інших ризиків 

 
При аналізі та оцінці безпеки установок поводження з ВЯП враховуються 

біологічні, хімічні та інші ризики, що можуть бути пов'язані з поводженням з 

39  



відпрацьованим паливом. Інформація про такі ризики надається відповідно до КНД 
306.710-95 "Безопасность хранения отработавшего ядерного топлива. Требования к 
отчету по анализу безопасности хранилища отработавшего ядерного топлива сухого 
типа". Оцінка біологічних, хімічних та інших ризиків здійснюється в рамках 
проведення комплексної державної експертизи згідно з “Порядком затвердження 
інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної 
державної експертизи”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №438 
від 11.04.2002. 

 
G.1.6. Уникнення передбачуваних негативних наслідків для прийдешніх 
поколінь, серйозніших ніж для нинішнього покоління 

 
Захист прийдешніх поколінь розглядається в звітах з аналізу безпеки установок 

поводження з ВЯП. 
Під час державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки таких установок 

вимагаються докази, що і в майбутньому рівень захисту населення і персоналу буде 
не нижче рівня на початок експлуатації. Також вимагається, щоб протягом 
експлуатації систем зберігання ВЯП проводилися дослідження деградації оболонок 
ТВЕЛ, процесів під оболонкою та елементів СВЯП, з тим, щоб завчасно здійснювати 
коригуючі заходи, якщо потрібно. При ліцензуванні вимагається, щоб було 
передбачено зняття установки з експлуатації з подальшим захороненням РАВ. 

 
G.1.7. Зменшення тягаря на прийдешні покоління 

  
Політика зменшення тягаря на прийдешні покоління реалізується згідно з 

Законом України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” в двух 
напрямках: 

- зменшення ризику, пов’язаного з використанням ядерної енергії шляхом 
розробки та впровадження заходів з підвищення безпеки відповідних 
установок; 

- зменшення тягаря зняття з експлуатації шляхом створення і наповнення 
фондів зняття з експлуатації і поводження з РАВ.  

 
G.2. Існуючі установки (ст. 5)  

 
Поводження з ВЯП в Україні проводиться в установках, перелік яких наведено 

в Додатку 1. 
 

G.2.1. Поводження з ВЯП на АEC 
 
Експлуатуюча організація виконала переоцінку безпеки АЕС, що 

експлуатуються, до складу яких входять системи поводження з відпрацьованим 
ядерним паливом. Така переоцінка безпеки здійснювалася у рамках розробки ЗАБ та 
об'єднала періодичну оцінку безпеки із поглибленим аналізом безпеки з 
застосуванням сучасних методів аналізу. Результати аналізу досвіду експлуатації 
підтверджують, що всі показники безпеки (насамперед, показники готовності систем 
безпеки, показники стану захисних бар'єрів, показники впливу АЕС на персонал, 
населення, навколишнє середовище та ін.) знаходяться на належному рівні і не мають 
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тенденції до зниження. Недоліки та слабкі місця в проектах АЕС, що виявлені за 
результатами оцінки безпеки, потребують впровадження заходів з підвищення 
безпеки. Реалізація "Комплексної програми модернізації та підвищення безпеки 
енергоблоків атомних електростанцій і вдосконалення експлуатаційної практики", 
затвердженої Розпорядженням КМУ від 29.08.2002 р. № 504-р, дозволяє успішно 
розв'язувати це питання. Принципових недоліків, які б потребували модернізації 
систем поводження з відпрацьованим ядерним паливом в складі АЕС, при переоцінці 
безпеки не виявлено. 
 
G.2.2. Сухе сховище ВЯП ЗАЕС (СВЯП ЗАЕС) 

 
 В 2002 році завершено І етап введення в експлуатацію СВЯП Запорізької АЕС. 

Представлені експлуатуючою організацією результати свідчать про відповідність 
СВЯП критеріям безпеки, викладеним у ЗАБ СВЯП, та умовам ліцензії на введення в 
експлуатацію СВЯП Запорізької АЕС. В процесі введення в експлуатацію СВЯП була 
підтверджена відповідність проекту СВЯП основним принципам безпеки, нормам і 
правилам з ядерної та радіаційної безпеки. Дослідно-промислова експлуатація СВЯП 
показала, що всі системи СВЯП виконують свої функції. Результати введення СВЯП в 
експлуатацію засвідчили, що радіаційний стан навколо та на майданчику СВЯП 
задовольняє вимогам норм радіаційної безпеки. З урахуванням результатів введення 
СВЯП в експлуатацію був відкоригований звіт з аналізу безпеки СВЯП, який було 
розглянуто та схвалено Держатомрегулювання та з урахуванням досвіду експлуатації 
запропоновано рішення з підвищення рівня безпеки та заходи з вдосконалення і 
модернізації СВЯП. 

  
G.2.3. Сховище ВЯП ЧАЕС 

 
З 1986 року в експлуатації знаходиться сховище відпрацьованого ядерного 

палива, розташоване на майданчику Чорнобильської АЕС. Сховище було 
спроектоване на початку 80-х років минулого сторіччя відповідно до вимог норм 
чинних на той час, але вже в 90-і роки не задовольняло вимогам норм і правил з 
ядерної та радіаційної безпеки. Зокрема, проект СВЯП не розрахований на вплив 
можливих сейсмічних навантажень; не забезпечується безпека СВЯП при аваріях з 
падінням літака та викликаних іншими вихідними подіями; системи вентиляції, 
електропостачання, водопостачання, контролю та управління, технологічного контро-
лю СВЯП-1 не відповідають вимогам чинних норм і правил з ядерної та радіаційної 
безпеки. Звіт з аналізу безпеки СВЯП-1 не розроблявся.  

Зараз надходження ВЯП до сховища припинено. Після завершення будівництва 
та одержання ліцензії на введення в експлуатацію СВЯП-2 Чорнобильської АЕС, ВЯП 
з СВЯП-1 буде переведено до СВЯП-2. Експлуатація СВЯП-1 провадиться відповідно 
до умов ліцензії на зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС (див. розділ Н.6). 

 
G.2.4. СВЯП ІЯД НАНУ 

 
Безпека поводження з ВЯП на майданчику ІЯД НАНУ обґрунтована в складі 

"Технічного обґрунтування безпеки дослідницького ядерного реактора ВВР-М". За 
результатами проведеної експертизи ядерної та радіаційної безпеки ТОБ схвалено, 
безпека реактора ВВР-М і поводження з ВЯП, зокрема, визнана прийнятною. 
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G.2.5. Поводження з ВЯП у СІЯЕіП 
 
Безпека поводження з опроміненим ядерним паливом на майданчику 

Севастопольського інституту ядерної енергії і промисловості обґрунтована в складі 
ТОБ дослідницького реактора ИР-100, стенду фізичного ИР-100 та підкритичної 
урано-водної збірки. За результатами розгляду, проведеного Держатомрегулю-
ванням, встановлено, що на всіх ядерних установках інституту виконуються вимоги 
безпеки згідно з чинними нормами, правилами та стандартами. Відпрацьоване 
ядерне паливо, згідно визначенню Об’єднаної Конвенції, на майданчику 
Севастопольського інституту відсутнє. 

 
G.3. Вибір майданчиків для установок, що пропонуються (ст. 6)  
 
G.3.1. Оцінка факторів, що мають відношення до майданчика і можуть вплинути 
на безпеку установки протягом терміну її експлуатації 

 
Згідно з Законом України "Про використання ядерної енергії та радіаційну 

безпеку" прийняття рішень щодо розміщення ядерних установок (до яких відносяться 
і сховища відпрацьованого ядерного палива) належить до компетенції Верховної Ради 
України та Кабінету Міністрів України. Відповідно до цього ж закону для розгляду 
питання про розміщення ядерної установки заявник подає підготовлені у 
встановленому порядку матеріали, які містять обґрунтування необхідності 
спорудження такої установки і не менш як три варіанти щодо майданчиків для їх 
розміщення. У поданих матеріалах обов'язково мають бути: 

 

 

 

характеристика навколишнього природного середовища в районі можливого 
розміщення установки; 
оцінка впливу на населення та навколишнє природне середовище, заплано-
ваних робіт з будівництва, введення в експлуатацію, з експлуатації, зняття з 
експлуатації та закриття установки;  
передбачені проектом заходи, щодо запобігання негативному впливу на 
навколишнє природне середовище та зменшення цього впливу. 

Матеріали аналізу характеристик можливих майданчиків розташування ядерної 
установки містяться у ТЕО вибору майданчика відповідної установки.  

Рішення про будівництво ядерних установок приймає Кабінет Міністрів 
України спільно з місцевими органами державної влади та самоврядування, на 
території яких планується будівництво зазначених об'єктів. Рішення приймається на 
підставі висновків державної експертизи безпеки установки та інших експертиз 
відповідно до законодавства. 

Опис обраного майданчика та оцінка безпеки установок з урахуванням 
характеристик майданчика розташування установки міститься у ЗАБ відповідних 
установок, які розробляються відповідно до документу КНД 306.710-95 
"Безопасность хранения отработавшего ядерного топлива. Требования к отчету по 
анализу безопасности хранилища отработавшего ядерного топлива сухого типа". 

Відповідно до положень КНД 306.710-95 "Безопасность хранения 
отработавшего ядерного топлива. Требования к отчету по анализу безопасности 
хранилища отработавшего ядерного топлива сухого типа" в ЗАБ повинна бути 
представлена інформація щодо розташування майданчика, розподілу густоти 
населення та техногенної діяльності в регіоні розташування майданчику, які можуть 
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вплинути на безпеку систем установки протягом терміну її експлуатації, а також 
описані метеорологічні, геологічні, гідрологічні та сейсмічні особливості майданчика. 
На основі аналізу умов майданчику повинні бути розроблені та наведені в ЗАБ 
проектні критерії установки, які враховують кількісні показники умов оточуючого 
середовища, зокрема, діапазон температур оточуючого середовища, максимальну 
сонячну інсоляцію, умови можливого затоплення, сейсмічність, вплив вітру, ураганів 
та смерчів, дощу та снігу і т. п. Повинні бути наведені проектні критерії, які 
враховують можливий техногенний вплив на установку.  

Для оцінки чинників майданчика СВЯП-2 Чорнобильської АЕС, що зараз 
будується у 10-км зони відчуження Чорнобильської АЕС, було розроблено техніко-
економічне обґрунтування вибору майданчику будівництва СВЯП-2. Крім того, були 
розроблені "Попередній звіт з аналізу безпеки СВЯП-2" та "Оцінка впливу сховища 
відпрацьованого ядерного палива Чорнобильської АЕС (СВЯП-2) на навколишнє 
середовище". У цих документах наведено аналіз природних і техногенних умов 
майданчика будівництва СВЯП-2. На основі даних ТЕО та додаткових матеріалах до 
нього, висновків Державних експертиз цих матеріалів було обрано найприйнятніший 
варіант майданчика СВЯП-2 (з 4-х, що розглядалися), який і був затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України. 

 
G.3.2. Оцінка впливу установки на безпеку окремих осіб, суспільство в цілому та 
навколишнє природне середовище 

 
Оцінка впливу ядерної установки на навколишнє природне середовище 

наводиться у ОВНС, який розробляється відповідно до “ДБН А.2.2-1-95 Державні 
будівельні норми України "Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє 
середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. 
Основні положення проектування".  

Метою ОВНС є екологічне обґрунтування доцільності запроектованої діяль-
ності та способів її реалізації, визначення шляхів і засобів нормалізації стану 
навколишнього середовища та забезпечення вимог екологічної безпеки. Відповідно 
до Закону України “Про екологічну експертизу” проектні матеріали установок 
поводження з ВЯП є об’єктом державної екологічної експертизи. 

В складі ОВНС повинна бути також наведена Заява про екологічні наслідки ді-
яльності, яка є юридичним документом щодо суті цих наслідків про гарантії виконання 
заходів по забезпеченню екологічної безпеки на весь період здійснення запроектованої 
діяльності. Заява складається замовником та генпроектувальником і є резюме ОВНС.  

 
G.3.3. Інформування громадськості про безпеку установок 

 
Проведення громадських слухань з питань використання ядерної енергії та 

радіаційної безпеки передбачається чинним законодавством. Порядок їх проведення 
визначено постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку 
проведення громадських слухань з питань використання ядерної енергії та радіаційної 
безпеки" від 18.07.1998 р. № 1122. Основною метою проведення громадських слухань 
з питань використання ядерної енергії та радіаційної безпеки є реалізація прав 
громадян та їх об'єднань на участь в обговоренні, зокрема, питань, пов'язаних з 
розміщенням, проектуванням, спорудженням, експлуатацією та зняттям з 
експлуатації ядерних установок. 

43  



В 1998 році при розробці проектів завершення будівництва 2-го блоку 
Хмельницької та 4-го блоку Рівненської АЕС проведені консультації з громадськістю. 
Під час консультацій  основні аспекти проекту зазнали детального та незалежного 
аналізу з боку зацікавленої аудиторії. НАЕК “Енергоатом” з урахуванням зауважень 
громадськості визначив додаткові заходи щодо захисту довкілля. Це надає 
впевненість в тому, що будь-який потенційний негативний вплив на навколишнє 
середовище від цих АЕС буде зведено до мінімуму під час добудови, пуску та 
експлуатації нових блоків.  

 
G.3.4. 

 

 

 

Проведення консультацій з сусідніми державами 
 
Відповідно до “ДБН А.2.2-1-95 Державні будівельні норми України "Склад і 

зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні 
і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування" при 
наявності впливів запроектованої діяльності на території сусідніх держав складається 
транскордонна ОВНС відповідно до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє 
середовище в транскордонному контексті. 

При розробці проектів завершення будівництва 2-го блоку Хмельницької та 4-
го блоку Рівненської АЕС були опубліковані в засобах масової інформації наступні 
доповіді: 

Оцінка впливу на навколишнє середовище проекту завершення будівництва 
2-го блоку Хмельницької АЕС. Mouchel Consulting Ltd., 1998; 
Оцінка впливу на навколишнє середовище проекту завершення будівництва 
4-го блоку Рівненської АЕС. Mouchel Consulting Ltd., 1998; 
Оцінка впливу на навколишнє середовище проекту завершення будівництва 
4-го блоку Рівненської АЕС та 2-го блоку Хмельницької АЕС. Оцінка 
впливу на навколишнє середовище альтернативних неядерних засобів 
видобутку енергії. Mouchel Consulting Ltd., 1998; 

В рамках проведення консультацій з громадськістю (див. підрозділ G.3.3) 
матеріали щодо проектів добудови блоків і, зокрема, оцінки впливу на навколишнє 
середовище були надані як вітчизняним, так і закордонним організаціям, 
міжнародним інформаційним агентствам та іншим засобам світової інформації, 
включаючи представників інших держав. 

У 2002 році Міністру з надзвичайних ситуацій Республіки Білорусь, у відповідь 
на його звернення, Держатомрегулювання була надана інформація про установки 
зони відчуження Чорнобильської АЕС та опис цих установок. 

 
G.4. Проектування і спорудження установок (ст. 7)  
 
G.4.1. Забезпечення обмеження можливого радіологічного впливу установок 
поводження з ВЯП. 

 
Законодавство України передбачає обов’язкове ліцензування проектування та 

спорудження установок для поводження з відпрацьованим паливом. Ліцензія на 
здійснення діяльності на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки 
надається на підставі всебічної оцінки безпеки установки та оцінки спроможності 
заявника виконувати усі заходи щодо забезпечення безпеки. При цьому ліцензія на 
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будівництво ядерної установки може бути видана лише за наявності плану заходів 
щодо зняття її з експлуатації. 

 Для обмеження можливого радіологічного впливу на окремих осіб, суспільство 
в цілому та навколишнє природне середовище, реалізуються наступні заходи: 
принцип глибокоешелонованого захисту, який базується на застосуванні системи 
фізичних бар'єрів на шляху виходу радіоактивних речовин та іонізуючих 
випромінювань у виробничі приміщення та навколишнє середовище, а також 
застосуванням системи технічних і організаційних заходів щодо забезпечення 
цілісності бар’єрів і зберігання їх ефективності. Принципи та вимоги безпеки, які 
повинні реалізовуватися в проектах ядерних установок, містяться в документах, 
наведених у розділі G.1 та F.4. 
 
G.4.2. Застосування концептуальних планів та технічних положень зняття з 
експлуатації установок поводження з ВЯП 
 

Вимоги щодо врахування зняття з експлуатації під час проектування 
встановлені в ст. 42 Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційний 
захист”. 

На етапі проектування СВЯП Запорізької АЕС був розроблений 
концептуальний план зняття СВЯП з експлуатації. Процедури зняття СВЯП з 
експлуатації описані в Програмі по розвантаженню і зняттю з експлуатації СВЯП. 
Програма містить опис заходів щодо зняття СВЯП з експлуатації та оцінку обсягів 
радіаційних відходів, які утворяться, плани поводження з ними тощо. Програма 
передбачає розробку та затвердження у встановленому порядку Технічного проекту 
зняття СВЯП з експлуатації.  

На стадії розробки проекту СВЯП-2 ЧАЕС розроблена концепція його зняття з 
експлуатації, що описана у ПЗАБ. Рідкі і тверді відходи, що будуть при цьому 
утворюватися, будуть утилізовані, що виключить їх попадання в навколишнє 
середовище. Більшість видів устаткування буде придатне для повторного 
використання. Будівельні конструкції демонтуються При цьому радіоактивні відходи, 
які утворюються, будуть утилізовані і направлені на зберігання, що буде 

здійснюватися за допомогою 
установок, розташованих в 
зоні відчуження Чорнобиль-
ської АЕС. 

 
G.4.3. Підтвердженість тех-
нологій, що використані 
при проектуванні, наявним 
досвідом, випробуванням 
чи аналізом 

 
Технології, що вико-

ристані для сховищ ВЯП під-
тверджені досвідом, випро-
буваннями та аналізом. Так, 
технології, використані при 
проектуванні СВЯП ЗАЕС, є 
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адаптацією технології зберігання ВЯП в контейнерах VSC-24, яка використовується 
на АЕС США, враховують досвід експлуатації відповідних сховищ в США та 
обґрунтовані аналізом, наведеним в ЗАБ сховища.  

Технології, використані при проектуванні СВЯП-2 ЧАЕС, є адаптацією 
технології зберігання ВЯП типу NUHOMS, які широко застосовується в світі для 
зберігання ВЯП АЕС з реакторами різного типу; результати аналізу безпеки проекту 
СВЯП-2 наведені в попередньому ЗАБ та будуть деталізовані в наступній версії ЗАБ.  

 
G.5. Оцінка безпеки установок (ст. 8) 

 
G.5.1. Оцінка безпеки та екологічна експертиза 

  
 Для отримання ліцензій на здійснення діяльності, пов'язаної з конкретним 

етапом життєвого циклу ядерної установки, експлуатуюча організація (оператор) 
додає, зокрема, документи, що засвідчують рівень безпеки ядерної установки, перелік 
яких встановлюється органом державного регулювання ядерної та радіаційної 
безпеки.  

До таких документів відносяться Звіти з аналізу безпеки (ЗАБ), які підлягають 
обов’язковій державній експертизі з ядерної та радіаційної безпеки та оцінки впливу 
на навколишнє середовище (ОВНС), які підлягають обов’язковій екологічній 
експертизі згідно з Законом України "Про екологічну експертизу”. 

Вимоги до змісту ЗАБ сховищ відпрацьованого палива викладені в документі 
“Безопасность хранения отработавшего ядерного топлива. Требования к отчету по 
анализу безопасности хранилища отработавшего ядерного топлива сухого типа» КНД 
306.710-95. Відповідно до положень цього документу ЗАБ, який надається для 
одержання ліцензії на будівництво СВЯП, повинен містити інформацію, достатню для 
оцінки виконаного аналізу безпеки СВЯП. Проект установки, відповідно до чинного 
законодавства, підлягає і іншим експертизам. Їх узагальнення здійснюється шляхом 
проведення Комплексної державної експертизи, порядок проведення якої 
визначається Постановою Кабінету Міністрів України "Про Порядок затвердження 
інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної 
державної експертизи" від 11.04.2002 р. № 483.  

Безпека СВЯП-2 Чорнобильської АЕС, яке знаходиться на етапі будівництва, 
обґрунтована в двох основних документах проекту - це попередній ЗАБ і ОВНС. 
Висновок Державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки щодо проекту 
будівництва та матеріалів обґрунтування безпеки СВЯП-2 ЧАЕС показав, що обрана 
технологія зберігання ВЯП з точки зору забезпечення ядерної та радіаційної безпеки є 
прийнятною і відповідає прийнятій в Україні політиці проміжного зберігання ВЯП. 
Принципи забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, використані при розробці 
проекту, відповідають національним нормативно-правовим актам і підходам до 
забезпечення безпеки. Ліцензія на будівництво СВЯП-2 ЧАЕС була надана з 
урахуванням висновків Державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки та 
Зведеного комплексного висновку по проекту СВЯП-2, в якому прийнято до уваги 
висновки експертиз, виконаних відповідно до чинного законодавства.  
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G.5.2. Переоцінка ЗАБ в процесі будівництва та введення в експлуатацію 
 

По закінченні будівництва повинні бути приведені докази відповідності рівня 
безпеки збудованого СВЯП проектному рівню безпеки.  ЗАБ повинен також містити 
обгрунтування безпеки змін, доповнень та коригувань проекту, здійснених на етапі 
будівництва СВЯП, передпускових перевірок та випробувань. У подальшому ЗАБ, 
доопрацьований за результатами введення в експлуатацію,  додається заявником до 
заяви на одержання ліцензії на експлуатацію СВЯП-2. На цьому етапі буде 
проводитися чергова експертна оцінка ЗАБ. 

 
G.6. Експлуатація установок (ст. 9) 
  
G.6.1. Ліцензування експлуатації установок 

 
Обов'язковими умовами видачі ліцензії на експлуатацію ядерної установки є 

подання матеріалів обґрунтування ядерної і радіаційної безпеки, перелік яких 
встановлюється органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки 
(див. розділ. G.5.2.). В ліцензії встановлюються, зокрема, умови експлуатації 
установки. Дані умови базуються на результатах розгляду наданих документів. В 
складі документів, які подаються на розгляд, повинні, зокрема, бути: 

 
 

 
 

 

ЗАБ, доопрацьований за результатами введення установки в експлуатацію; 
Експлуатаційно-технічна документація, яка встановлює процедури 
експлуатації, технічного обслуговування, контролю, інспектування та 
випробування обладнання установки, межі та умови її експлуатації, 
обґрунтування яких наведене в ЗАБ. В документації встановлено умови, 
порядок та періодичність її перегляду;  
Звіт про результати введення установки в експлуатацію; 
Програма зняття установки з експлуатації, яка підлягає періодичному 
перегляду та деталізації; 
Інспекційний Звіт про готовність установки до експлуатації. 

 
G.6.2. Встановлення та перегляд експлуатаційних меж та умов 

 
В проекті кожної ядерної установки відповідно до “Загальних положень 

забезпечення безпеки атомних станцій” встановлюються межі безпечної експлуатації 
АЕС - установлені проектом значення параметрів технологічного процесу, відхилення 
від яких можуть призвести до аварії та умови безпечної експлуатації - установлені 
проектом мінімальні умови кількості, характеристик, стану працездатності та умови 
технічного обслуговування систем (елементів), важливих для безпеки, за яких 
забезпечується дотримання меж безпечної експлуатації і/або критеріїв безпеки.  

Експлуатуюча організація згідно з умовами наданих ліцензій зобов’язана кожні 
10 років здійснювати переоцінку безпеки діючих АЕС і надавати звіти за її 
результатами органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки. За 
результатами переоцінки безпеки визначаються та переглядаються межі та умови 
експлуатації установки. 
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G.6.3. Процедури експлуатації 
 

Відповідно до Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання 
ядерної енергії" в ліцензії експлуатуючим організаціям на експлуатацію установки 
зазначаються, зокрема, умови здійснення цієї діяльності, які значною мірою 
базуються на положеннях експлуатаційно-технічної документації, представленої 
заявником. В документації встановлені процедури експлуатації, технічного 
обслуговування, контролю, інспектування та випробування обладнання установки, 
межі та умови її експлуатації. 

 
G.6.4. Інженерно-технічна підтримка експлуатації 

 
Експлуатуюча організація, відповідно до “Загальних положень забезпечення 

безпеки атомних станцій” несе відповідальність за створення необхідної 
організаційної структури для безпечної експлуатації ядерної установки і забезпечення 
її, зокрема, науково-технічною підтримкою. Для забезпечення цього положення 
експлуатуюча організація розробляє і реалізує відповідні програми, здійснює 
необхідні роботи. Так, наприклад, з метою дослідження умов сухого зберігання 
відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР-1000 НАЕК “Енергоатом” розробив 
та реалізує довгострокову “Програму робіт з дослідження умов зберігання 
відпрацьованого ядерного палива”.  

 
G.6.5. Повідомлення регулюючому органу про інциденти, суттєві стосовно 
безпеки 

 
Інформація про всі випадки порушень нормальної експлуатації, аварійні 

ситуації й аварії, що мають місце на АЕС, доводиться до органу державного 
регулювання ядерної та радіаційної безпеки і розслідуються відповідно до 
“Положения о порядке расследования и учета нарушений в роботе АЭС Украины”.  

Про кожне порушення в роботі установки передається наступна основна 
інформація: 

 
 
 
 

Оперативне повідомлення про порушення (протягом години); 
Попереднє повідомлення про порушення (протягом доби); 
Класифікація порушення; 
Звіт про розслідування порушення (протягом 15 діб з моменту виникнення). 

В разі необхідності, до складу комісії з розслідування порушення в роботі 
установки включається представники органу державного регулювання ядерної і 
радіаційної безпеки та їх експерти.  

 
G.6.6. Аналіз інформації про експлуатацію установки 

 
Відповідно до “Загальних положень забезпечення безпеки атомних станцій” 

відповідальність за повноту та якість розслідування, вірогідність і своєчасність 
доведення результатів розслідування до органів державного регулювання ядерної та 
радіаційної безпеки, розробку й реалізацію заходів, що запобігають повторенню 
порушень нормальної експлуатації та аварій, несе експлуатуюча організація.  

Експлуатуюча організація забезпечує постійний контроль за всією діяльністю, 
важливою для безпеки ядерних установок. Результати інспекцій з контролю за 
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безпекою установки і періодичні звіти з оцінки поточного рівня безпеки 
експлуатуюча організація представляє до органів державного регулювання ядерної і 
радіаційної безпеки. Інформація про факти порушень меж і умов безпечної 
експлуатації відповідно до “Загальних положень забезпечення безпеки атомних 
станцій” повинна включатися в періодичні звіти з оцінки поточного рівня безпеки. 
Вимоги до щорічних звітів з безпеки визначаються документом “Вимоги до щорічних 
звітів з безпеки АЕС з реакторами ВВЕР”.  

Експлуатація установок забезпечується також функціонуванням інформаційної 
бази даних про інциденти на установках, що є складовою єдиної інформаційної 
системи експлуатуючої організації (НАЕК "Енергоатом") - "Інформаційна система 
щодо експлуатаційних подій на АЕС України". Система забезпечує збирання та 
аналітичну обробку інформації та обмін інформацією з аналогічною інформаційною 
системою органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки. 

 
G.6.7. Планування зняття з експлуатації установок 

 
Відповідно до Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну 

безпеку" до початку будівництва ядерної установки повинен бути розроблений план 
заходів щодо зняття її з експлуатації. Такий план з часом доопрацьовується і, на 
основі набутого досвіду, деталізується. Умови перегляду плану встановлюються в 
ліцензії на експлуатацію установки.  

 
G.7. Захоронення відпрацьованого палива (ст. 10) 
 

В період до 2010 року “Програмою поводження з ВЯП АЕС України” не 
передбачається заходів щодо підготовки до захоронення відпрацьованого ядерного 
палива. 

Таким чином, в Україні, як і в багатьох інших країнах, реалізується так зване 
“відкладене рішення”, що означає відкладення рішення щодо захоронення або 
переробку відпрацьованого ядерного палива на майбутнє, коли таке рішення можна 
буде прийняти з більшою, ніж зараз, впевненістю, з врахуванням накопиченого 
світового досвіду та можливостей науки та індустрії країни. 
 

Розділ Н. БЕЗПЕКА ПОВОДЖЕННЯ З РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ 
 
H.1. Загальні вимоги відносно безпеки (ст. 11) 
 

Загальні вимоги щодо безпеки на усіх стадіях поводження з радіоактивними 
відходами встановлені нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки, 
нормативними документами: 

- "Умови і вимоги безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з 
переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів". НП 306.5.04/2.060-
2002; 

- "Вимоги щодо структури та змісту звіту про аналіз безпеки установки для 
переробки радіоактивних відходів". НП 306.3.02/3.043-2001; 

- "Вимоги щодо структури та змісту звіту про аналіз безпеки приповерхневих 
сховищ радіоактивних відходів". НП 306.3.02/3.038-2000; 
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- "Порядок звільнення радіоактивних відходів і побічних радіоактивних 
матеріалів від регуляційного контролю" НП 306.3.04/2.002-97; 

- "Поводження з радіоактивними відходами. Щорічний звіт з аналізу безпеки 
поводження з радіоактивними відходами. Вимоги до побудови, змісту та оформ-
лення" НД 306.307-96; 

- "Поводження з радіоактивними відходами. Щорічний звіт з аналізу безпеки 
поводження з радіоактивними відходами зони відчуження. Вимоги до форми та 
змісту" НД 306.309-95; 

- "Поводження з радіоактивними відходами. Захоронення радіоактивних відходів 
у приповерхневих сховищах. Загальні вимоги радіаційної безпеки" НД 306.604.95; 

- "Поводження з радіоактивними відходами. Вимоги до поводження з радіо-
активними відходами до їх захоронення. Загальні положення” НД 306.607.95; 

- "Поводження з радіоактивними відходами. Контейнери для захоронення 
твердих радіоактивних відходів. Вимоги до забезпечення радіаційної безпеки"         
НД 306.608.95; 

 
H.1.1. Забезпечення підкритичності та відводу залишкового тепла 
 

Вимоги щодо обов’язкового врахування та забезпечення належної підкритич-
ності та відведення залишкового тепла, що виникає під час поводження з РАВ, 
зафіксовано в "Основних санітарних правилах протирадіаційного захисту України", 
нормативно-правовому акті "Вимоги до поводження з радіоактивними відходами до 
їх захоронення" НД 306.607.95 (Розділ 4.2), інших НД нижчого рівня. 

Вимоги забезпечення підкритичності включаються в технічні завдання до 
розробки обладнання для поводження з РАВ, які можуть вміщувати матеріали, що 
діляться. 

Вимоги забезпечення відводу залишкового тепла також включаються в технічні 
завдання до розробки обладнання для поводження з РАВ (головним чином до 
розробки контейнерів для РАВ). 

 
H.1.2. Забезпечення мінімізації утворення РАВ 
  

Забезпечення того, щоб утворення РАВ підтримувалось на якомога нижчому 
практично досяжному рівні проголошено одним із основних принципів державної 
політики у сфері поводження з РАВ (ст. 3 Закону України “Про поводження з 
радіоактивними відходами”, ст. 5 Закону України “Про використання ядерної енергії 
та радіаційну безпеку”). 

Для реалізації цього принципу в практичній діяльності у сфері використання 
ядерної енергії статтею 21 Закону України “Про використання ядерної енергії та 
радіаційну безпеку” визначено, що однією із функцій органу управління у сфері 
використання ядерної енергії є “планування заходів, спрямованих на забезпечення 
мінімального рівня утворення радіоактивних відходів під час використання ядерної 
енергії”. 

На практиці це здійснюється шляхом реалізації експлуатуючими організаціями 
та ліцензіатами програм мінімізації РАВ у рамках програм поводження з РАВ. Норма-
тивний документ “Вимоги щодо структури та змісту звіту про аналіз безпеки устано-
вок для переробки радіоактивних відходів” (НП 306.3.02/3.043-2001), вимагає надання 
інформації щодо діяльності, спрямованої на зменшення обсягу утворення РАВ. 
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Програми поводження з РАВ переглядаються та уточнюються кожні три роки. 
Мета Програм - технічне й організаційне забезпечення реалізації державної політики 
в сфері поводження з РАВ на АЕС, ДМСК УкрДО “Радон” відповідно до основних 
напрямків Комплексної програми поводження з радіоактивними відходами. 

Основні завдання Програм: 
- визначення джерел надходження РАВ; 
- розробка заходів з мінімізації надходження РАВ; 
- удосконалення існуючих систем поводження з РАВ. 
 

H.1.3. Врахування взаємозалежності різних стадій поводження з РАВ 
 

Взаємозалежність різних стадій поводження з РАВ регулюються Законами 
України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” та “Про 
поводження з радіоактивними відходами”, нормативними документами “Основні 
санітарні правила протирадіаційного захисту України (ОСПУ)” та “Основні санітарні 
правила поводження з радіоактивними відходами (СПОРО-85)”. 

Ці документи вимагають встановлення відповідності властивостей кінцевого 
продукту переробки на попередній стадії критеріям прийнятності для наступного 
етапу переробки або для зберігання чи захоронення РАВ у сховищі. 

 
H.1.4. Забезпечення ефективного захисту окремих осіб, суспільства та навколиш-
нього природного середовища 
 

Система радіаційного захисту персоналу, населення та навколишнього при-
родного середовища, заходи, що здійснюються для забезпечення радіаційного захисту 
в Україні при поводженні з РАВ та стан справ у цій галузі викладено у розділі F.4 цієї 
Доповіді. 

 
H.1.5. Врахування біологічних, хімічних та інших ризиків 
 

Вимоги щодо обов’язкового врахування біологічних, хімічних та інших ризи-
ків, що можуть бути пов'язані з поводженням з РАВ, зафіксовано в ОСПУ, НД “Вимо-
ги до поводження з радіоактивними відходами до їх захоронення НД 306.607.95 
(Розділ 4.2) та інших НД нижчого рівня. 

Цими документами встановлюються умови прийняття РАВ з науково-
дослідницьких лабораторій інститутів та промисловості. Це: 

- переведення біологічних субстанцій та зразків у стабільний стан; 
- переведення РАВ в вибухо- та пожежебезпечний стан; 
- заборона спільного зберігання радіоактивних та токсичних відходів. 
 

H.1.6. Уникнення передбачуваних негативних наслідків для прийдешніх 
поколінь, серйозніших ніж для нинішнього покоління 
 

Цей принцип законодавчо проголошено основним принципом державної полі-
тики у сфері використання ядерної енергії (ст. 5 Закону України “Про використання 
ядерної енергії та радіаційну безпеку”). Реалізація цього принципу викладена у 
розділі G1.6. 
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H.1.7. Зменшення надмірного тягаря на прийдешні покоління 
 

Законодавчі основи та реалізація цього принципу викладені у розділі G1.7.  
 

H.2. Існуючі установки і практична діяльність в минулому (ст. 12) 
 

Перелік установок для поводження з радіоактивними відходами наведено у 
Додатку 2. 

 
H.2.1. Безпека існуючих установок 
 

УкрДО “Радон” 
 

Відповідно до матеріалів першої державної інвентаризації РАВ на території 
України знаходиться 2694 підприємств, організацій і установ, які використовують 
радіоактивні речовини. Спеціалізовану діяльність по поводженню з РАВ, що 
утворюються при використанні джерел іонізуючого випромінювання в народному 
господарстві, виконує УкрДО “Радон”, яке підпорядковане МНС та має у своєму 
складі 6 ДМСК: Дніпропетровський, Донецький, Київський, Львівський, Одеський та 
Харківський. ДМСК введені в експлуатацію в 1961-1962 р.р. В 1998 р. до складу 
об’єднання увійшли ДСП “Комплекс” та ДСП “Техноцентр”.  

За кожним ДМСК закріплена зона обслуговування із декількох областей України: 
- за Київським ДМСК - Київська, Вінницька, Житомирська, Хмельницька, 

Черкаська, Чернігівська області і м. Київ; 
- за Дніпропетровським ДМСК - Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, 

Кіровоградська, Луганська області; 
- за Львівським ДМСК: - Львівська, Волинська, Закарпатська, Івано-Франків-

ська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області; 
- за Харківським ДМСК - Харківська, Полтавська, Сумська області; 
- за Одеським ДМСК - Одеська, Миколаївська, Херсонська області і Автономна 

республіка Крим; 
- за Донецьким ДСК - Донецька область. 
Сховища ДМСК споруджені за типовими проектами. 
Кожний із ДМСК (за виключенням Донецького) оснащений сховищами 

приповерхневого типу для ТРВ, сховищами колодязного типу для відпрацьованих 
ДІВ, сховищами-ємностями для РРВ, спецтранспортом та необхідним технологічним 
обладнанням.  

Сховища для ТРВ являють собою інженерну споруду із розмірами 
14,59,53,0 м та об'ємом 400 м3. 

Сховища для тимчасового збереження РРВ являють двогорлі циліндричні 
підземні ємності ( = 9 м, h = 3,15 м) виконані з нержавіючої сталі й облицьовані 
залізобетоном. 

Сховище біологічних РАВ являє собою 4-х секційну ємність об'ємом 60 м3. 
Сховища високоактивних відпрацьованих ДІВ виконані із нержавіючої сталі та 

забетоновано на глибину 6 м. Прийомна хвилеподібна труба =104 мм і приймальна 
воронка виконані з нержавіючої сталі. Приймальний пристрій має заглушку та 
металеву кришку. 

Перепрофілювання ДМСК УкрДО “Радон” для збирання, транспортування та 
тимчасового контейнерного зберігання РАВ вимагає змін у технології поводження з 
РАВ, технічного переоснащення ДМСК, змін у нормативно-методичному забезпе-
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ченні. Ці напрямки відображені у Програмах поводження з РАВ та Програмах 
забезпечення якості при поводженні з РАВ на кожному ДМСК УкрДО “Радон”. 

Оцінка безпеки установок для поводження з РАВ здійснюється в рамках ЗАБ, 
що надаються Держатомрегулюванню у складі заяви на одержання ліцензії на 
експлуатацію сховищ, та на основі щорічних звітів ліцензіатів з аналізу безпеки 
поводження з РАВ. Представлені звіти показали спроможність установок ДМСК 
УкрДО “Радон” виконувати свою основну функцію щодо локалізації радіоактивних 
речовин, які в них містяться.  

З метою компенсації недоліків застарілих проектів, за якими споруджені 
установки для поводження з РАВ, умовами ліцензій встановлені вимоги виконання 
необхідних заходів для підвищення рівня безпеки. В останні роки на вимогу 
Держатомрегулювання: 

− над сховищами твердих РАВ приповерхневого типу побудовано накриття з 
водовідведенням, для запобігання попадання до них атмосферних опадів; 

− механізовано деякі ланки у технологічних процесах захоронення РАВ – 
впроваджено застосування дистанційних пристроїв для розвантаження ДІВ з 
транспортних контейнерів до колодязів для захоронення ДІВ. 

ДСП “Комплекс” забезпечує експлуатацію сховищ РАВ для захоронення 
короткоіснуючих РАВ І і П груп, загальною площею 140,0 тис. м2, де розміщені РАВ 
загальним об’ємом близько 650 тис. м3. ДСП “Комплекс” також виконує дезактивацію 
різного обладнання в Зоні відчуження. 

У зв’язку з тим, що ПЗРВ “Буряківка”, “Підлісний” і “ІІІ-я черга ЧАЕС”, які 
експлуатує ДСП “Комплекс”, створювались в екстремальних післяаварійних умовах, 
оцінка безпеки цих ПЗРВ була проведена в рамках розроблених Концепцій їх 
закриття, погоджених Держатомрегулюванням.  

 

АЕС 
 

Проектами АЕС передбачено їх оснащення системами поводження з РАВ: 
- сховищами РРВ і ТРВ; 
- установками сортування і пресування ТРВ; 
- установками спалювання ТРВ і РРВ; 
- установками випарювання РРВ й установками регенерації радіоактивних мастил. 
Перелік наявного на сьогодні на АЕС устаткування для переробки РАВ 

наведений у Таблиці Н.2.1. 
 

Таблиця Н.2.1. Сучасна оснащеність АЕС України обладнанням для 
переробки РАВ 

 

Установка з переробки РАВ ЗАЕС РАЕС ХАЕС ЮУАЕС 
Установка сортування ТРВ + - - - 
Установка пресування ТРВ + - - + 
Установка спалювання ТРВ та РРВ + - - - 
Установка спалювання р/а масла - - + - 
Установка випарювання + + + + 
Установка очистки р/а масла + - + - 
Установка бітумування - * - - 
Установка глибокого випарювання + - + - 

 
* - установка законсервована у 4 кв. 2002 року 
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Існуюча практика поводження з РРВ полягає у збиранні трапних вод та їх 
упарюванні до кубового залишку. На Запорізький та Хмельницькій АЕС кубовий 
залишок упарюється до сольового плаву, який зберігається в 200 л бочках з 
вуглецевої сталі, що мають захисне покриття із напиленого алюмінію. На Рівненській 
та Южно-Українській АЕС кубовий залишок зберігається в ємностях з нержавіючої 
сталі в сховищах РРВ на АЕС. Відпрацьовані сорбенти зберігаються в ємностях з 
нержавіючої сталі в сховищах РРВ на АЕС. 

Тверді РАВ збираються в місцях їхнього утворення, сортуються по групах (по 
потужності дози гамма-випромінювання) і направляються на зберігання в сховища 
твердих РАВ. Тільки на деяких АЕС виконується сортування ТРВ за видом подальшої 
переробки, підпресування ТРВ (на ЗАЕС та ЮУАЕС) та спалювання низькоактивних 
РАВ (на ЗАЕС). 

У відповідності до Програм поводження з РАВ на кожній АЕС виконуються 
технічні та організаційні заході щодо удосконалення технологій поводження з РАВ, 
підвищення безпеки у цій сфері та мінімізації РАВ.  

Оцінка безпеки поводження з РАВ на АЕС виконана у складі проектів АЕС і 
здійснюється за звітами щодо виконання Програм поводження з РАВ, що надаються 
експлуатуючою організацією в рамках ліцензії (ЮУАЕС) і дозволів (тимчасових) на 
експлуатацію енергоблоків інших АЕС та щорічних доповідях про поточний стан 
безпеки АЕС. 

 
Дослідницькі реактори 

 
На дослідницькому реакторі ІЯД НАНУ існують сховища для тимчасового 

зберігання РАВ 2-ої та 3-ої груп. Сховища твердих радіоактивних відходів призначені 
для зберігання високоактивних відходів, що утворюються при наукових дослідженнях 
металознавчої лабораторії ІЯД НАНУ. Зберігання відходів здійснюється в ємностях, 
що мають різні об’єми, товщину стін і перекриття. В залежності від величини питомої 
гамма-активності ТРВ розміщуються у відповідні комірки сховища. 

В Севастопольському національному інституті ядерної енергії і промисловості 
відповідно до проекту усі РАВ зберігаються на території дослідницького реактора 
ИР-100 на майданчиках тимчасового зберігання рідких і твердих відходів. Тверді РАВ 
зберігаються в спеціально призначених контейнерах. Рідкі РАВ в малих кількостях 
цементуються у тверду форму і зберігаються на майданчику тимчасового збереження 
ТРВ до вивозу на Одеський ДМСК УкрДО “Радон”. Рідкі РАВ у великих кількостях 
зберігаються у відстійних ємностях.  

Безпека поводження з РАВ на майданчиках дослідницьких реакторів 
обґрунтована у складі ТОБів реактора ВВР-М та реактора ИР-100. За результатами 
розгляду технічних обґрунтувань безпеки, проведеного регулюючим органом, 
встановлено, що на обох ядерних установках виконуються вимоги безпеки згідно з 
чинними нормами, правилами та стандартами. 
 
H.2.2. Практична діяльність в минулому 
 
H.2.2.1. Поводження з РАВ, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи 
 

Джерелами РАВ на території зони відчуження (крім об’єкта Укриття) є ґрунт, 
радіоактивно-забруднені ліси (в тому числі згарища, сухостій), споруди, машини, 
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механізми тощо, які мають високі рівні радіоактивного забруднення і знаходяться або 
на поверхні зони відчуження, або в пунктах тимчасової локалізації РАВ (яких у зоні 
відчуження налічується більше як 800), або в пунктах захоронення РАВ “Підлісний”, 
“ІІІ-я черга ЧАЕС”, “Буряківка”. 

Сумарний об’єм РАВ низької та середньої активності, що зосереджений в зоні 
відчуження (крім об’єкту “Укриття”) наближається до 11 млн. м3, в тому числі 
радіоактивно-забруднені ліси – 1,2 млн. м3. 

Діяльність по поводженню з РАВ у зоні відчуження обумовлена Законом 
України “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення 
внаслідок Чорнобильської катастрофи”. Концепцією Чорнобильської зони відчуження 
на території України ця діяльність визначена одною із основних і передбачає 
створення комплексу виробництв з переробки та зберігання РАВ. 

Землі території Чорнобильської зони відчуження виведені з народно-
господарського обігу, повернення до господарювання на цих землях не 
передбачається. З метою зміцнення бар’єрних властивостей зони на шляху міграції 
радіонуклідів оптимальним є збільшення висаджування лісів, які мають виконувати 
захисну, стабілізуючу, оздоровчу функцію по відношенню до екології. 

Відповідно до концепції Чорнобильської зони відчуження на території України 
пріоритетними напрямками діяльності визначаються заходи що забезпечують 
надійність довготривалого зберігання РАВ в ПТЛРВ без їх розкриття. Необхідність 
перезахоронення РАВ із ПТЛРВ, які вміщують середньоактивні РАВ, може бути 
визначена лише після проведення всього комплексу досліджень, пов’язаних з 
вивченням їх небезпечності. 

Реалізацію практичних заходів щодо поводження з РАВ в зоні відчуження 
здійснює ДСП “Комплекс” на підставі відповідних ліцензій, виданих 
Держатомрегулюванням. Ця діяльність включає: збирання РАВ в місцях найбільш 
інтенсивних забруднень у зоні відчуження, транспортування РАВ, моніторинг та 
експлуатацію діючого ПЗРВ “Буряківка”, моніторинг недіючих ПЗРВ “Підлісний” та 
“ІІІ-я черга ЧАЕС” і ПТЛРВ, дезактивацію металопрокату, кабельної продукції, 
металевого брухту, машин та механізмів. 

Безпека поводження з РАВ обґрунтовується у звіті з аналізу безпеки, що 
надається у складі заяви на одержання ліцензії, та у звіті з аналізу безпеки 
поводження з радіоактивними відходами, який щорічно надається ліцензіатом згідно з 
вимогами регулюючого органу, що викладені у нормативно-правовому акті НД 
306.307-96. 
 
H.2.2.2. Поводження з радіоактивними відходами на об'єкті “Укриття” 

 
Небезпека “Укриття” визначається ядерно-небезпечними матеріалами, що 

діляться (ЯНДМ), і радіоактивними матеріалами, які зосереджені в об'єкті. 
Всередині об'єкта “Укриття", залишилося більше за 95% палива, яке знахо-

дилось в реакторі. Це до цього часу створює ядерну небезпеку. 
В доповненні до НРБУ-97 "Радіаційний захист від джерел потенційного опро-

мінення" (НРБУ-97/Д-2000) сказано: "…об'єкт “Укриття" в нинішньому його стані 
потрібно класифікувати, як місце поверхневого зберігання неорганізованих РАВ 
(тимчасове сховище неорганізованих РАВ, що перебуває в стадії стабілізації і рекон-
струкції)”. При цьому, усі матеріали об’єкту, включаючи ядерні матеріали, є радіоак-
тивними відходами і не можуть бути використані ні для яких цілей окрім захоронення. 
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За результатами експертних оцінок кількість твердих РАВ, які утворилися 
внаслідок аварії та робіт з ліквідації наслідків аварії, і які знаходяться в об'єкті 
“Укриття” і на його проммайданчику оцінюється від 530400 м3 до 1737400 м3 із 
загальною активністю 7,4×1017 Бк. Кількість “післяаварійних” рідких РАВ оцінюється 
в середньому до 4000 м3 загальною активністю 1.2×1013 Бк щорічно. За великою 
невизначеністю оцінки кількості РАВ об'єкту “Укриття" вони не внесені до Реєстру 
РАВ. 

Поводження з експлуатаційними РАВ на об’єкті “Укриття” здійснюється 
відповідно до “Інтегрованої програми поводження з РАВ” ДСП Чорнобильська АЕС у 
складі технологічного комплексу ЧАЕС. 

 
Н.2.2.3. Поводження з РАВ, що утворилися внаслідок реалізації військових 
програм 
 

Відповідно до Угоди між Міністерством оборони України та Міністерством 
оборони США про співробітництво щодо ліквідації інфраструктури зброї масового 
знищення від 27.06.1995 року УкрДО “Радон” виконує ліквідацію військових сховищ 
РАВ. 

За проектами, узгодженими державними органами регулювання ядерної і 
радіаційної безпеки, ліквідовано сховище радіоактивних відходів “Макарів”. Відходи 
об’ємом 6,6 м3, активністю 2,61Е+9 Бк (Додаток 4.7) розміщені для тимчасового 
зберігання на Київському ДМСК.  

 
H.3. Вибір майданчиків для установок, що пропонуються (ст. 13) 
 

В Україні прийняття рішення щодо вибору майданчика для запропонованої 
установки належить до компетенції Верховної Ради України або Кабінету Міністрів 
України. Порядок прийняття рішення щодо розміщення об’єктів для поводження з 
радіоактивними відходами визначено статтею 22 Закону України “Про поводження з 
радіоактивними відходами” і аналогічний порядку вибору майданчика для ядерної 
установки, викладеному у розділі G.3.1. 
 
Н.3.1. Оцінка факторів стосовно майданчика, що можуть вплинути на безпеку 
установки протягом терміну її експлуатації та після закриття 

 
Рішення по вибору майданчика для будівництва сховища або об’єкта, 

призначеного для поводження з РАВ, приймається на підставі розгляду матеріалів, які 
серед іншого містять: 

- обґрунтування необхідності спорудження об’єкта, призначеного для 
поводження з РАВ і не менше трьох варіантів щодо майданчиків для його 
розміщення; 

- аналіз даних, які отримані під час проведення проектно-пошукових робіт, 
стосовно безпеки майданчика; 

- характеристику навколишнього природного середовища в районі 
розташування об'єктів, призначених для поводження з РАВ, та сховищ РАВ; 

- висновок про вплив цих об'єктів та сховищ на людину та навколишнє 
природне середовище; 

- висновок Держатомрегулювання з ядерної та радіаційної безпеки; 
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- пропозиції та зауваження відповідних місцевих органів державної виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування. 

Коректність такого підходу щодо вибору майданчика для розташування 
комплексу "Вектор" у 1996 р. була підтверджена міжнародною комплексною 
експертизою, яку у рамках програми TACIS U4.02/99 здійснив консорціум 
"Cassiopee", до складу якого входили представники фірм ONDRAF/NIRAS (Бельгія), 
EPTISA-ENRESA (Іспанія), BNFL-NIREX (Великобританія) і DBE (Німеччина). 
Висновки експертизи – позитивні. 

При коригуванні проекту I черги будівництва комплексу "Вектор" у 1998 р. 
НТЦ КПРВ був перероблений розділ "Оцінка впливу на навколишнє середовище" у 

відповідності до Закону України 
"Про поводження з радіоактивними 
відходами" і НД 306.604-95 "Повод-
ження з радіоактивними відходами. 
Захоронення радіоактивних відходів 
у приповерхневих сховищах". У цій 
роботі показані прийнятність і еко-
логічна безпечність передбачених у 
проекті технічних рішень щодо захо-
ронення РАВ, що утворилися внас-
лідок аварії на ЧАЕС, у тому числі 

після закриття сховищ комплексу. 
Установки по поводженню з РАВ, які входять складовою частиною в 

технологічний комплекс АЕС, розташовуються на майданчику АЕС і оцінка факторів 
майданчику виконується в проекті АЕС. 

 
Н.3.2. Оцінка ймовірного впливу установки на безпеку окремих осіб, суспільства 
в цілому та навколишнього природного середовища 
 

При прийнятті рішення щодо вибору 
майданчиків для пропонованих установок 
для поводження з радіоактивними відхода-
ми вирішальним є забезпечення захисту 
людини та довкілля від шкідливого впливу 
РАВ при мінімально можливій кількості 
обмежень, що накладаються на майбутні 
покоління (НД 306.607.95 “Вимоги до 
поводження з радіоактивними відходами 
до їх захоронення”). 

Оцінка впливу установки на навколишнє природне середовище наводиться у 
ОВНС, за вимогами, встановленими ДБН А.2.2-1-95, як уже викладено у розділі G.3.2 
цієї Доповіді. 

Наприклад, виконані оцінки ймовірного впливу комплексу "Вектор" на 
населення, персонал та навколишнє природне середовище дали такі результати: 
"первая очередь комплекса "Вектор" этап – 1 не окажет сверхнормативного 
отрицательного воздействия на население и окружающую среду при работе в 
штатном режиме, и авариях, вызванных отказом технологических систем, природ-
ными и техногенными факторами". 
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Н.3.3. Інформування громадськості про безпеку установок 
 

Згідно із статтею 11 Закону України “Про використання ядерної енергії та 
радіаційну безпеку” та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 
липня 1998р. № 1122 "Про громадські слухання з питань використання ядерної енергії 
і радіаційної безпеки" фахівцями підприємств, що входять до складу УкрДО "Радон" 
– ДСП "Комплекс", ДСП "Техноцентр", НТЦ КПРВ і ДМСК, проводиться велика 
робота з популяризації знань в сфері поводження з РАВ, умов їхньої переробки, 
зберігання і захоронення, а також з питань проектів побудови нових установок. З цією 
метою організуються конференції, семінари, публікуються статті як у спеціалізованих 
періодичних виданнях: "Проблеми Чорнобильської зони відчуження", "Бюлетень 
екологічного стану Зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення", 
"Технополіс" та інші, так і в центральній пресі: "Урядовий кур'єр", "Вісник 
Чорнобилю" та ін. 

 При виборі майданчиків для установок по переробці РАВ ДСП 
Чорнобильська АЕС опублікувала заяви про екологічні наслідки 
будівництва й експлуатації об’єктів з поводження з РАВ на промисловому 
майданчику АЕС в загальноміський газеті “Теледень Славутич”. 

 
Н.3.4. Проведення консультацій з сусідніми державами 

 
У п. 1.3 нормативного документу “Вимоги до поводження з радіоактивними 

відходами до їх захоронення. Загальні положення”. НД 306.607.95 зазначено, що 
одним з принципів при поводженні з РАВ є принцип захисту за межами державних 
кордонів, а саме: при поводженні з РАВ має забезпечуватись захист здоров’я людей 
за межами державного кордону не нижче того рівня, який вважається прийнятним в 
самій країні. 

У цьому зв’язку органи виконавчої влади України плідно взаємодіють з 
Міністерством закордонних справ та Міністерством охорони навколишнього 
середовища Бєларусі щодо питань розташування установок по переробці РАВ, що 
споруджуються в Зоні відчуження (див. розділ G.3.4 цієї Доповіді).  
 
H.4. Проектування та спорудження установок (ст. 14) 

 
Н.4.1. Забезпечення обмеження радіологічного впливу установки для повод-
ження з РАВ при проектуванні 

 
Діяльність з проектування установки для захоронення РАВ згідно з Законом 

України “Про дозвільну діяльність” підлягає ліцензуванню і розглядається як один із 
конкретних етапів життєвого циклу установки для захоронення. Ліцензія 
регулюючого органу видається на підставі всебічної оцінки безпеки установки для 
захоронення та оцінки спроможності заявника виконувати усі заходи щодо 
забезпечення безпеки. 

До основних принципів забезпечення безпеки, що покладаються в основу 
проектів установок, належить наступне: 

- під час експлуатації установок для поводження з РАВ та після їх зняття з 
експлуатації чи закриття забезпечується надійність ізоляції РАВ від навколишнього 
природного середовища системою природних та штучних бар’єрів; 
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- радіаційна безпека у звичайних умовах забезпечується дотриманням норм, 
правил і стандартів з ЯРБ; 

- радіаційна безпека при екстремальних природних явищах чи аварійних 
ситуаціях забезпечується науково обґрунтованими проектними рішеннями щодо 
можливих сценаріїв подій, якими буде доведено неперевищення меж, встановлених 
нормами, правилами і стандартами з ЯРБ; 

- проект установки для захоронення обов’язково має містити дві оцінки безпеки 
- під час експлуатації та після закриття; 

- обов’язковою складовою проекту є система фізичного захисту. 
Наприклад, проектом спорудження комплексу “Вектор” передбачено 

проведення: 
- радіаційного технологічного контролю (вхідний радіаційний контроль РАВ, 

контроль об’ємної активності дренажних вод та води в ємностях для збору 
спецстоків, контроль забруднення автотранспорту та поверхні контейнерів, тощо); 

- радіаційного дозиметричного контролю (контроль у “забрудненій” зоні на 
різних виробничих ділянках потужності поглиненої дози, об’ємної активності 
повітря, забрудненості поверхонь стін, підлог, поверхні доріг, тощо та подібні виміри 
в “чистій” зоні); 

- індивідуального дозиметричного контролю; 
- радіаційного контролю довкілля, який передбачає здійснювати моніторинг під 

час будівництва сховища, його експлуатації та у післяексплуатаційний період як на 
території майданчику, так і в кілометровій зоні навколо нього. Для здійснення 
контролю ґрунтових вод передбачається спорудження мережі спостережних 
свердловин. 

Зокрема, при виборі майданчика під сховище для захоронення радіоактивних 
відходів “Вектор” було розглянуто два варіанти можливого розташування сховища. В 
результаті співставлення та оцінки природних умов на основі інженерно-геологічних 
досліджень було вибрано майданчик, геологічна будова якого має кращі 
характеристики з точки зору утворення природного бар’єру на шляху міграції 
радіонуклідів. При проектуванні сховищ для надійної ізоляції РАВ від 
навколишнього природного середовища передбачено використання таких штучних 
бар’єрів, як то: залізобетонні контейнери, залізобетонні стіни та перекриття модулів 
товщиною 500 мм, днища модулів товщиною 800 мм верхній та нижній сорбційні 
шари, які доповнюються залізобетонною плитою знизу та шаром ґрунту обвалування 
зверху. 

При проектуванні приповерхневого сховища для захоронення РАВ 
обов’язковим є врахування вимог “Норм радіаційної безпеки України. Радіаційний 
захист від джерел потенційного опромінення” (НРБУ-97/Д-2000), які визначають 
референтні сценарії потенційного опромінення населення при знятті приповерхневого 
сховища з адміністративного контролю через 300 років після його консервації. 
 
Н.4.2. Застосування концептуальних планів та технічних положень щодо зняття 
з експлуатації установок для поводження з РАВ 

 
Стаття 39 Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну 

безпеку” вказує, що порядок зняття з експлуатації об’єкта, призначеного для 
поводження з РАВ, та закриття сховища для захоронення повинен бути передбачений 
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у проекті згідно з нормами, правилами і стандартами у сфері використання ядерної 
енергії. 

Статтею 42 того ж Закону вказується, що дозвіл на будівництво об’єкта, 
призначеного для поводження з РАВ, може бути видано лише за наявності плану 
заходів щодо зняття його з експлуатації та оцінки обсягу РАВ, що утворюються при 
цьому, а також плану поводження з ними. 

Пунктом 4.9 НД 306.304-96 “Вимоги до звіту з аналізу безпеки установок з 
переробки РАВ” встановлюється, що в Звіті з аналізу безпеки, як складової частки 
проекту, має бути: 

- показано, що після закінчення експлуатації установка буде демонтована, а 
майданчик буде приведений у стан, що дозволяє його використання у господарстві 
без будь-яких обмежень; 

- визначені методи демонтажу установки; 
- наведена оцінка обсягу та характеристик РАВ, що виникнуть під час зняття з 

експлуатації, та план подальшого поводження з РАВ; 
- описані методи рекультивації майданчику та прилеглих до нього земель. 
Ці вимоги в повному обсязі враховані в проекті ЗПРРВ. 

 
Н.4.3. Встановлення технічних умов для закриття установки для захоронення РАВ 

 
Статтею 21 Закону України “Про поводження з РАВ” передбачене, що закриття 

сховищ РАВ здійснюється згідно з проектом закриття за рішенням органу державного 
управління у сфері поводження з РАВ, погодженим з органом державного 
регулювання ядерної та радіаційної безпеки. При цьому, необхідно забезпечити 
зниження можливості несанкціонованого доступу до закритого сховища та 
запобігання несанкціонованому заселенню територій, та проведенню робіт, що 
можуть призвести до руйнування захисних бар’єрів. Ця вимога досягається 
встановленням попереджувальних знаків, огорож, а також розміщенням обмежень на 
картах, які зберігаються у відповідних органах державної влади та державного 
управління у сфері поводження з РАВ. 

Наприклад, у проекті комплексу “Вектор” окремим розділом передбачено, що 
після періоду активної експлуатації комплексу буде здійснена консервація. При 
цьому зберігаються споруди захисту території, збирання та відведення дощових вод, 
спостережні свердловини, тощо. Час післяексплуатаційного обслуговування сховища 
визначений у 300 років. Протягом цього періоду здійснюватиметься моніторинг 
довкілля. 
 
Н.4.4. Застосування випробуваних технологій поводження з РАВ при проек-
туванні 

 
До основних принципів забезпечення безпеки, що покладаються в основу 

проектів установок для поводження з РАВ, належить вимога, що проектування 
здійснюється відповідно до діючих норм, правил і стандартів з використанням 
технологій, які були підтверджені досвідом, випробуваннями чи аналізом. 

В Україні здійснюється декілька проектів створення систем поводження з РАВ 
на АЕС за участю відомих іноземних компаній. 

Наприклад, на майданчику ЧАЕС ведеться спорудження заводу з переробки 
рідких радіоактивних відходів (ЗПРРВ) з установкою цементування РАВ та 
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промислового комплексу по поводженню з твердими радіоактивними відходами 
(ПКПТРВ), що об`єднує у своєму складі установку вилучення твердих відходів з 
існуючого сховища, завод з переробки твердих відходів (з установкою сортування, 
пресування, спалювання та цементування ТРВ) та сховище короткоіснуючих низько - 
та середньоактивних відходів, подібне до спорудженого в Іспанії (Ель Кабріль). 
 
H.5. Оцінка безпеки установок (ст. 15) 

 
В Україні відповідно до вимог ст. 24 Закону України “Про поводження з 

радіоактивними відходами” до початку спорудження установки для поводження з 
РАВ проводиться системна оцінка безпеки майбутнього об’єкта на період його 
експлуатації. Відносно сховищ для захоронення РАВ додатково здійснюється оцінка 
безпеки на період після його закриття. Перелік норм і правил з ядерної та радіаційної 
безпеки та нормативних документів, які вимагають таку оцінку, наведений в розділі 
Н.1. 
 
Н.5.1. Оцінка безпеки та екологічна експертиза установки для поводження з РАВ 
на термін її експлуатації 

 
Відповідно до нормативної бази, діючої в Україні, одним з основних документів 

проекту установки по поводженню з РАВ є Звіт з аналізу безпеки (ЗАБ). Вимоги до 
структури і змісту даного звіту викладаються в НП 306.3.02/3.043-2001 "Вимоги до 
структури і змісту звітів з аналізу безпеки установок по переробці РАВ" та в НП 
306.3.02/3.038-2000 "Вимоги щодо структури та змісту звіту про аналіз безпеки 
приповерхневих сховищ радіоактивних відходів". 

У проекті установки для поводження з РАВ здійснюється оцінка безпеки її 
експлуатації, яка включає в себе аналіз сценаріїв розвитку можливих надзвичайних 
ситуацій, їх наслідків та порівняння результатів з критеріями безпеки. Ліцензія на 
будівництво може бути видана лише у разі позитивного висновку державної 
експертизи проекту, у тому числі експертизи з ядерної та радіаційної безпеки. 

Оцінка безпеки виконана для таких значних проектів, як проект ЗПРРВ, проект 
ПКПТРВ та проект комплексу “Вектор”. При цьому, експертиза оцінок безпеки 
проектів ЗПРРВ та ПКПТРВ виконана міжнародним консорціумом під головуванням 
фірми “Рискаудит” в рамках допомоги Європейської комісії по лінії TACIS. 
 
Н.5.2. Оцінка безпеки та екологічна експертиза установки для захоронення РАВ 
на період після її закриття 

 
Нормативними документами встановлені додаткові вимоги до проекту сховища 

для захоронення радіоактивних відходів, які стосуються оцінки безпеки після 
закриття сховища. Ця оцінка безпеки надається Держатомрегулюванню разом з 
проектом у складі документів із заявою на видачу ліцензії на будівництво. Відповідно 
до вимог нормативного документа “Захоронення радіоактивних відходів у 
приповерхневих сховищах. Загальні вимоги радіаційної безпеки” НД 306.604.95 
проект сховища для захоронення в обов’язковому порядку має містити попередній 
план майбутньої консервації з описом послідовності та змісту заходів: 

− дезактивації та демонтажу устаткування та споруд, непотрібних для 
подальшого обслуговування; 
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− зберігання архівів; 
− встановлення системи післяексплуатаційного моніторингу та 

адміністративного контролю, тощо. 
Для існуючих установок та тих, що проектуються, така оцінка виконується у 

Звіті з аналізу безпеки, який розробляється відповідно до вимог нормативного 
документа 306.3.02/3.038-2000 "Норми і правила ядерної і радіаційної безпеки. 
Вимоги до структури і змісту звіту про аналіз безпеки приповерхневих сховищ 
радіоактивних відходів", і також підлягає обов’язковій державній експертизі ядерної 
та радіаційної безпеки та екологічній експертизі. 

Так, НТЦ КПРВ в 2001 р., у рамках "Проекту мінімізації впливу радіаційної 
аварії на сховищах радіоактивних відходів № 5, 6, 7 ПЗРВ Київського ДМСК на 
навколишнє середовище", розроблений "Звіт про попередній аналіз безпеки ", у якому 
наведений аналіз радіаційної ситуації у зв'язку з захороненням там короткоіснуючих 
РАВ і тривалим зберіганням довгоіснуючих, що будуть вивантажені зі сховищ ПЗРВ 
Київського ДМСК. Розрахунок дозового навантаження на осіб з числа населення на 
час зняття сховища з адміністративного контролю (за сценаріями, регламентованими 
відповідно до НРБУ-97/Д-2000) показав, що середня сумарна ефективна річна доза 
потенційного опромінення може досягти 0,85 мЗв/рік (умовою зняття сховища з 
контролю є неперевищення 1 мЗв за рік). Величина узагальненого ризику складе 
6,2110-5 рік-1

. 
Оцінка довготривалої безпеки після закриття сховищ виконана у проектах 

комплексу “Вектор” та сховища, яке знаходиться в складі ПКПТРВ. 
 
Н.5.3. Оновлення та деталізація варіантів оцінки безпеки 

 
В Україні прийнята і впроваджена система 2-х або 3-х стадійної оцінки безпеки 

проектів установок по поводженню з РАВ. Попередній звіт з аналізу безпеки (ПЗАБ) 
розробляється на етапі техніко-економічного обґрунтування проекту або 
концептуального проектування. Більш детальніша оцінка безпеки здійснюється на 
етапі розробки проекту (детального проектування) і узагальнюється в проміжному 
ЗАБ. Його уточнення за результатами пускових та налагоджувальних випробувань 
виконується у вигляді кінцевого (фінального) ЗАБ, який надається до 
Держатомрегулювання сумісно з заявою на надання дозволу на експлуатацію 
установки по поводженню з РАВ або ліцензії на експлуатацію сховища для 
захоронення РАВ.  

Наприклад, поступове уточнення оцінки безпеки виконується відносно проекту 
ЗПРРВ.  

 
H.6. Експлуатація установок (ст. 16) 

Н.6.1. Ліцензування експлуатації установки для поводження з РАВ 
В Україні чинні нормативні документи щодо порядку ліцензування 

передбачають у складі заяви на одержання ліцензії на експлуатацію установки для 
поводження з РАВ Звіту з аналізу безпеки, в якому мають бути відображені оцінки 
безпеки як на строк її експлуатації, так і на період після закриття, якщо це сховище 
для захоронення РАВ, а також оцінки того, наскільки споруджена установка 
відповідає проекту та вимогам безпеки (відповідно до нормативних документів 
"Вимоги щодо структури та змісту звіту про аналіз безпеки приповерхневих сховищ 
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радіоактивних відходів” НП 306.3.02/3.038-2000, “Вимоги щодо структури та змісту 
звіту про аналіз безпеки установки для переробки радіоактивних відходів” НП 
306.3.02/3.043-2001). 

Розділом 4.3 НД 306.607.95 “Вимоги до поводження з РАВ до їх захоронення. 
Загальні положення” вимагається, щоб випробування установки для переробки РАВ 
забезпечили достатні докази надійності та безпеки установки при експлуатації та її 
відповідність технічним вимогам. Документація щодо спорудження та введення в 
експлуатацію установки включається до комплекту звіту з безпеки, який подається 
для одержання ліцензії на її експлуатацію. 
 
Н.6.2. Коригування експлуатаційних меж та умов за результатами оцінки 
безпеки та результатів пуско-налагоджувальних випробувань 

 
Пункт 4.7.2 НД 306.304-96 ”Вимоги до звіту з аналізу безпеки установок з 

переробки РАВ” вимагає включення до Звіту з аналізу безпеки адміністративних 
процедур, що призначені для підготовки та виконання передпускових випробувань та 
перевірок, розгляду та затвердження їх результатів, внесення змін у проект на основі 
результатів випробувань. 
 
Н.6.3. Дотримання встановлених процедур під час експлуатації, технічного 
обслуговування, іспитів та випробувань установки для поводження з РАВ 

 
Розділом 4.4 НД 306.607.95 “Вимоги до поводження з РАВ до їх захоронення. 

Загальні положення” вимагається, щоб до початку експлуатації були підготовлені 
експлуатаційні регламенти та процедури, програми технічного обслуговування, 
періодичних випробувань контролю та інспектування важливих для безпеки систем та 
вузлів установки для поводження з РАВ. Ліцензіат повинен забезпечити виконання 
всіх експлуатаційних регламентів і процедур під час експлуатації, технічного 
обслуговування, іспитів та випробувань установки для поводження з РАВ. 
 
Н.6.4. Інженерно-технічна підтримка під час експлуатації установки для 
поводження з РАВ 

 
Відповідно до статті 10 Закону України “Про поводження з радіоактивними 

відходами” координацію науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у 
сфері поводження з РАВ здійснює орган державного управління у сфері поводження з 
РАВ, тобто МНС. 

Інженерно-технічну підтримку діяльності АЕС України з поводження з РАВ 
здійснюють Інститут підтримки експлуатації АЕС та Державний науково-дослідний 
центр систем контролю та управління. 

Науково-технічну підтримку діяльності ДМСК УкрДО “Радон” при поводженні 
з РАВ здійснюють Науково-технічний центр дезактивації та комплексного 
поводження з радіоактивними відходами, речовинами, джерелами іонізуючого 
випромінювання (НТЦ КПРВ) та ДСП “Техноцентр”. 

НТЦ КПРВ також проводить збір та аналіз інформації відносно роботи 
спецпідприємств в галузі поводження з РАВ, на основі якої розробляє нові 
прогресивні технології, методи і технічні засоби для підвищення стану безпеки при 
поводженні з РАВ. 
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Н.6.5. Застосування процедур визначення характеристик та сортування РАВ 
 
Визначення характеристик РАВ є необхідним для мінімізації РАВ та подальшої 

роздільної переробки або зберігання чи захоронення. Визначення характеристик РАВ 
є необхідним також для функціонування державної системи обліку та контролю РАВ. 
Розділом 3.2 НД 306.307-96 “Щорічний звіт з аналізу безпеки поводження з РАВ. 
Вимоги до побудови, змісту та оформлення” вказується на необхідність встановлення 
чіткої системи характеризації РАВ як складової частини технологічного процесу 
поводження з РАВ. 

Розділом 3.4 НП 306.3.02/3.038-2000 “Вимоги щодо структури та змісту звіту 
про аналіз безпеки приповерхневих сховищ РАВ” встановлюється необхідність 
перевірки відповідності характеристик РАВ критеріям прийнятності, наявності 
устаткування та методів визначення радіонуклідного складу РАВ, активності 
радіонуклідів в упаковках тощо. 

На даний час на АЕС відсутні процедури, методики та обладнання для 
визначення радіонуклідного складу ТРВ. Впровадження такого обладнання, процедур 
та методик на кожній АЕС України передбачене Державною програмою поводження 
з РАВ. 

Сортування ТРВ здійснюється з метою мінімізації РАВ та подальшої роздільної 
переробки або зберігання чи захоронення. На даний час на АЕС (крім Запорізької 
АЕС) відсутні установки для сортування ТРВ. Впровадження таких установок на 
кожній АЕС України передбачене Державною програмою поводження з РАВ. 

В системі УкрДО “Радон” впроваджено 3 атестовані Держстандартом методики 
вимірювання характеристик РАВ (по спектрометричному аналізу щодо бета- і гамма-
активних нуклідів та визначення питомої об’ємної альфа- і бета-активності). 

На ПЗРВ “Буряківка” ДСП “Комплекс” впроваджена система автоматизованих 
вимірювань реєстрації і документування характеристик РАВ, які надходять на ПЗРВ. 
Система забезпечує автоматизоване вимірювання маси РАВ і документування даних 
про них. Дані реєструються в системі і передаються до регіонального центру обліку 
РАВ та Кадастру сховищ. 
 
Н.6.6. Інформування регулюючого органу про порушення норм і правил 
радіаційної безпеки 

 
Стаття 33 Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну 

безпеку” зобов’язує експлуатуючу організацію сховища для захоронення РАВ 
своєчасно і в повному обсязі надавати інформацію про порушення в роботі. 

Відповідно пункту 3.15 НП 306.5.04/2.060-2002 “Умови і вимоги безпеки 
(ліцензійні умови) провадження діяльності з переробки, зберігання та захоронення 
РАВ” ліцензіат повинен у разі виникнення ситуації або обставин, які призвели до 
порушень норм і правил радіаційної безпеки, або до радіаційної аварії, при 
експлуатації установки по поводженню з РАВ протягом години повідомити 
регулюючий орган, розпочати дії з усунення порушень або ввести план аварійних 
заходів, провести розслідування причин та обставин, які призвели до порушень або до 
аварії та надати до регулюючого органу звіт про результати розслідування. 
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Н.6.7. Врахування досвіду експлуатації 
 
Відповідно до статті 33 Закону України “Про використання ядерної енергії та 

радіаційну безпеку”, статті 11 Закону України “Про поводження з РАВ” та пункту 3.9 
НП 306.5.04/2.060-2002 “Умови і вимоги безпеки (ліцензійні умови) провадження 
діяльності з переробки, зберігання та захоронення РАВ” ліцензіат повинен 
здійснювати періодичну переоцінку безпеки установок для поводження з РАВ в разі 
змін технології, які можуть вплинути на рівень безпеки, а також коли досвід 
експлуатації свідчить про недоліки попередньої оцінки. Умови та межі безпеки мають 
бути відкориговані також в разі прийняття нових норм, правил і стандартів (пункт 3.2 
того ж НП). Звіт з переоцінки надається до Держатомрегулювання. 

Пункт 4.4.4 НД 306.607.95 “Вимоги до поводження з РАВ до їх захоронення. 
Загальні положення” вимагає, щоб ліцензіат періодично переглядав експлуатаційні 
регламенти та процедури установок для поводження з РАВ з метою їх удосконалення. 
При цьому, зміни, що можуть вплинути на безпеку, можуть бути реалізовані тільки 
після погодження з Держатомрегулюванням. 
 
Н.6.8. Актуалізація планів зняття з експлуатації установки для поводження з 
РАВ 

 
Згідно з вимогами НД “Вимоги щодо структури та змісту звіту про аналіз 

безпеки установки для переробки РАВ” НП 306.3.02/3.043-2001 ліцензіати мають 
подавати інформацію про існування проектних рішень щодо зняття з експлуатації 
установки для переробки РАВ, а також перегляду планованої діяльності, пов’язаної зі 
зняттям з експлуатації установки. 

Розділом 3.5 НД 306.307-96 “Щорічний звіт з аналізу безпеки поводження з 
РАВ. Вимоги до побудови, змісту та оформлення” вказується на необхідність 
щорічного технічного обстеження об’єктів для поводження з РАВ, зберігання 
інформації щодо технічного стану об’єктів та відхилень показників роботи від 
затверджених регламентів із аналізом наслідків, до яких вони призвели. З 
урахуванням цієї інформації коригуються плани зняття з експлуатації таких об’єктів. 
 
Н.6.9. Актуалізація планів закриття сховища РАВ 

 
Згідно з НД “Вимоги щодо структури та змісту звіту з аналізу безпеки 

приповерхневих сховищ РАВ” НП 306.3.02/3.038-2000 ліцензіати мають подавати 
інформацію про існування проектних рішень щодо закриття сховищ для захоронення 
РАВ, а також інформацію щодо перегляду запланованої діяльності, пов’язаної з 
закриттям та виведенням з експлуатації сховищ РАВ. Пункт 1.4 НД вимагає 
послідовного уточнення протягом життєвого циклу сховища інформації та 
результатів аналізу, що наведені в Звіті з аналізу безпеки. Звіт у частині 
обґрунтування безпеки на післяексплуатаційний період переглядається з урахуванням 
досвіду експлуатації та даних моніторингу навколишнього середовища з наданням 
додаткових обґрунтувань довгострокової безпеки сховища після його закриття. 

Розділ 7 НД 306.604.95 “Захоронення РАВ у приповерхневих сховищах. 
Загальні вимоги радіаційної безпеки” також вимагає, щоб план закриття та 
консервації сховища, який розроблявся при проектуванні сховища, був переглянутий 
під час закриття сховища з урахуванням досвіду спорудження і експлуатації. 
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На даний час Держатомрегулюванням погоджені концепції закриття 
розташованих в зоні відчуження пунктів захоронення “Підлісний”, “ІІІ черга ЧАЕС” 
та “Буряківка” ДСП “Комплекс”.  

 
H.7. Заходи відомчого контролю після закриття (ст. 17) 
 
Н.7.1. Забезпечення зберігання облікових документів сховища для захоронення 
РАВ після закриття 

 
Відповідно до статті 21 Закону України “Про поводження з РАВ” після 

закриття сховища має бути забезпечене зниження можливості несанкціонованого 
доступу до сховища. Для запобігання несанкціонованому заселенню територій, 
проведенню робіт, що можуть призвести до руйнування захисних бар’єрів інформація 
та обмеження вказуються на картах, які зберігаються у відповідних органах 
виконавчої влади та органі управління у сфері поводження з РАВ. 

Розділ 8 НД 306.604.95 “Захоронення РАВ у приповерхневих сховищах. Загаль-
ні вимоги радіаційної безпеки” вимагає збереження інформації про місце знаходжен-
ня сховища та про обмеження землекористування для окремих видів діяльності. 
 
Н.7.2. Здійснення відомчого контролю сховища для захоронення РАВ після закриття 

 
ОСПУ, НП 306.3.02./3.038-2000 регламентують, що проведення післяексплу-

атаційного моніторингу має бути передбачено проектом закриття сховища, який 
розробляє експлуатуюча організація. 

Згідно з розділом 8 НД 306.604.95 “Захоронення РАВ у приповерхневих 
сховищах.Загальні вимоги радіаційної безпеки” активний адміністративний контроль 
включає таку діяльність, як періодичні інспекції функціонування дренажної системи, 
ремонт огорож та знаків радіаційної небезпеки, заміну устаткування для моніторингу 
та видалення рослинності, яка може вплинути на безпеку сховища. Також можуть 
провадитись роботи по запобіганню ерозії в результаті різкого погіршення погодних 
умов. Тривалість активного контролю не повинна перевищувати 300 років.  

На даний час в Україні відсутні сховища для захоронення РАВ, які б у повному 
обсязі відповідно до вимог чинного законодавства пройшли стадію “закриття”. Всі 
виведені з експлуатації і законсервовані сховища РАВ ДМСК УкрДО ”Радон” 
знаходяться у зоні суворого режиму їх ПЗРВ. Постійний відомчий контроль стану 
сховищ та радіаційний контроль здійснюється персоналом ПЗРВ у відповідності до 
ГОСТ 12.1.048-85 “Контроль радіаційний при захороненні РАВ”. Види та обсяги 
робіт, викладені у Регламентах радіаційного контролю на спецпідприємствах УкрДО 
“Радон”, затверджені органами Держсанепідемнагляду. 
 
Н.7.3.Регламентація вживання заходів втручання в період активного відомчого 
контролю 

 
Порядок вживання заходів втручання в аварійних ситуаціях в період здійснення 

активного відомчого контролю регламентується Аварійними планами, які, у 
відповідності до вимог НРБУ-97, повинна розробити організація, що здійснює 
активний відомчий контроль. Ці плани мають передбачати вжиття необхідних заходів 
втручання (і організаційних, і технічних). 
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Розділ І.ТРАНСГРАНІЧНЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ (ст. 27) 
 

Нормативно-правовою основою здійснення транскордонних перевезень 
радіоактивних матеріалів є Закони України, міжнародні угоди та конвенції, зокрема: 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закони України - “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, 
“Про перевезення небезпечних вантажів”, “Про фізичний захист ядерних 
установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел 
іонізуючого випромінювання”, “Про страхування”;  
Конвенція про фізичний захист ядерного матеріалу 1980 року; 
Конвенція про оперативне оповіщення про ядерну аварію від 26.09.1986 р.; 
Конвенція про допомогу у випадку ядерної аварії або радіаційної аварійної 
ситуації від 26.09.1986 р.; 
Віденська конвенція про цивільну відповідальність за ядерну шкоду від 
21.05.1963р.; 
Постанова Кабінету Міністрів України № 1332 від 29.11.1997р. “Про 
основні засади організації перевезення радіоактивних матеріалів територією 
України”; 
Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних 
матеріалів; 
Положення щодо аварійних заходів при перевезенні радіоактивних 
матеріалів, затверджених наказом Держатомрегулювання №18 від 
23.05.2001р., який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 
13.07.2001р. за № 591/5782 та за № 592/5783; 
Порядок видачі сертифікатів безпеки при перевезенні радіоактивних 
матеріалів НП 306.5.06/2.008-98, затверджений наказом Міністерства 
охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки 
України 04.07.1998р. за № 46 і зареєстрований в Міністерстві юстиції 
України 28.04.1998р. за № 269/2709; 
Багатосторонні міжнародні угоди про співробітництво у галузі 
транспортування ядерних матеріалів, учасником яких є Україна, наведені в 
додатку № 6. Угоди визначають основні принципи співробітництва при 
транспортуванні радіоактивних матеріалів і містять положення щодо 
порядку супроводу спецвантажів, їх фізичного захисту та охорони, 
відповідальності за втрату, цивільної відповідальності за ядерну шкоду, яка 
може бути заподіяна навколишньому середовищу при транспортуванні, 
порядку ліквідації наслідків аварії, порядку інформування про перевезення 
та інше. В угодах визначені також міжнародні документи, положень яких 
необхідно дотримуватися при перевезенні радіоактивних матеріалів.  

Трансграничне переміщення ВЯП здійснюється: 
при вивезенні ВЯП з АЕС України на російські заводи регенерації для 
переробки; 
при транзитному перевезенні через територію України ВЯП з країн Східної 
Європи до Російської Федерації. 

  З метою додержання положень ст. 27 Об’єднаної конвенції, на кожне 
переміщення ВЯП Держатомрегулюванням видається дозвіл. Однією із умов видачі 
дозволу є наявність у російського оператора ліцензії Держатомнагляду Росії на 
поводження з ядерними матеріалами та імпортної ліцензії на ввезення ВЯП.  
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Розділ J. ВИКЛЮЧЕНІ ІЗ ВЖИТКУ ЗАКРИТІ ДЖЕРЕЛА (ст. 28) 
   

 В Україні встановлена система регулювання поводження з вилученими з 
вжитку закритими джерелами, яка забезпечує безпечне володіння ними, а також їх 
безпечне зберігання та захоронення. Переробка закритих джерел в Україні не 
здійснюється.  

У відповідності до чинного законодавства ліцензіат після прийняття рішення 
про вилучення з вжитку ДІВ має забезпечити безпеку та збереженість вилучених з 
вжитку ДІВ одним з таких шляхів:                                                                                     

 
 

 

повернути ДІВ постачальнику;  
передати ДІВ на спеціалізоване підприємство по поводженню 
радіоактивними відходами;  
забезпечити тимчасове зберігання у власному сховищі протягом 2-х місяців 
(6-ти, як виняток), з обов’язковою наступною передачею їх на 
спеціалізоване підприємство по поводженню радіоактивними відходами.  

Ліцензіат щорічно звітує органу регулювання ядерної та радіаційної безпеки у 
письмовій формі про вилучення з вжитку ДІВ - де зберігаються або кому передані ДІВ.  

Під час реалізації вказаних положень на практиці виникають проблеми 
фінансового характеру: деякі підприємства (ліцензіати) не мають коштів на передачу 
ДІВ спеціалізованим підприємствам; інші підприємства, які мають високоактивні 
вилучені з вжитку ДІВ 1-ї категорії, не можуть передати свої ДІВ на спеціалізовані 
підприємства через те, що на цих підприємствах відсутні установки та технології 
поводження з високоактивними ДІВ. На даний час в Україні зберігаються на 
установках більше 1000 вилучених з вжитку закритих високоактивних джерел на 
основі кобальту-60, постачання яких було здійснено російськими виробниками ще під 
час існування СРСР. Україна з 1998 року прикладає постійні зусилля щодо укладання 
договору з Російською Федерацією про повернення на переробку цих джерел до 
російського виробника. Але поки позитивних результатів немає. 
    Вимоги щодо забезпечення збереженості (security) вилучених ДІВ з метою 
запобігання крадіжки, втрати, несанкціонованого використання або вилучення, 
забезпечення захисту від таких дій та їх своєчасного виявлення встановлюється 
Законом України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, 
радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання» та Правилами 
забезпечення зберігання ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел 
іонізуючого випромінювання. 

Для зведення до мінімуму ймовірності втрати контролю за вилученими із 
вжитку ДІВ, законодавством, крім забезпечення фізичного захисту, передбачається 
ще ряд заходів, зокрема, - забезпечення обліку та контролю ДІВ на підприємствах 
(шляхом обліку, контролю за місцезнаходженням ДІВ, обов’язкових щорічних 
інвентаризацій та звітування органу, що видав ліцензію), проведення державних 
інспекційних перевірок збереженості та умов зберігання ДІВ у ліцензіатів, створення 
державної системи обліку, контролю та реєстрації ДІВ – Державного регістру джерел 
іонізуючого випромінювання. 

Українське законодавство не містить обмежень щодо повернення на територію 
України вилучених з вжитку закритих джерел ліцензованому Українському 
виробнику, якщо такі джерела не визнані радіоактивними відходами. В той же час 
Україна не є виробником та постачальником радіоактивних джерел іонізуючого 
випромінювання, тому це положення Конвенції в Україні не застосовується. 
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Розділ K. ДІЯЛЬНІСТЬ З ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ, ЩО ПЛАНУЄТЬСЯ 
 

В доповіді представлені усі аспекти діяльності в Україні в галузях поводження 
з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами. У цьому розділі 
висвітлюються найважливіші проблеми і надається інформація про заплановані дії. 
Також підкреслюється важливість міжнародного співробітництва у вирішенні 
проблем поводження з ВЯП і РАВ.  

 
К.1. Підвищення безпеки поводження з ВЯП та РАВ Чорнобильської АЕС 

 
Ця діяльність охоплює дуже велику і складну Чорнобильську програму, яка 

включає будівництво і введення в експлуатацію установок поводження з 
відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами, необхідними для 
зняття з експлуатації ЧАЕС, перетворення об’єкта "Укриття" в екологічно безпечну 
систему, моніторинг багаточисельних сховищ радіоактивних відходів в 30-км 
Чорнобильській зоні. Чорнобильська програма розрахована на десятки або сотні 
років, і для її здійснення в Україні за участю міжнародної спільноти розроблені 
довготривалі програми, які виконуються за міжнародною допомогою.  

Ключовим проектом зняття з експлуатації ЧАЕС є спорудження нового 
сховища відпрацьованого ядерного палива в 30-км зоні. Після введення в 
експлуатацію цього сховища передбачається звільнення від відпрацьованого ядерного 
палива блоків ЧАЕС і існуючого сховища басейнового типу. Але цю мету не буде 
досягнуто, якщо не буде вирішено проблему вилучення і зберігання біля 100 
пошкоджених паливних збірок, які знаходяться на блоках ЧАЕС. У плані 
міжнародного співробітництва бажана технічна допомога у вирішенні цієї проблеми. 

Згідно з Комплексною програмою поводження з РАВ, для вирішення питань 
безпечного поводження з РАВ в зоні відчуження ведеться будівництво комплексу 
“Вектор”, що буде основою для спорудження Центру переробки та захоронення РАВ. 
Завершення спорудження першої черги виробничого комплексу “Вектор” планується 
на 2004 рік. 

У зв’язку з тим, що Чорнобильська АЕС була зупинена достроково, для зняття 
її з експлуатації не створено спеціальний фонд, тому увесь тягар зняття з експлуатації 
і поводження з відходами перекладається на Державу у тому числі і на прийдешні 
покоління. 

 
К.2. Підвищення безпеки об’єкту “Укриття” Чорнобильській АЕС 

 
Відповідно до Комплексної програми поводження з радіоактивними відходами 

та Плану здійснення заходів щодо перетворення об’єкту “Укриття” в екологічно 
безпечну систему за фінансової підтримки Чорнобильського Рахунку Укриття, який 
створений “Великою Сімкою” та Європейською комісією, ведеться підготовка та 
планується проведення стабілізаційних заходів об’єкта “Укриття”, оснащення його 
більш надійними системами контролю нейтроно-фізичних, радіаційних та інших 
параметрів, системою поводження з водою та створення нового безпечного 
конфайнменту. Новий конфайнмент, відповідно до Стратегії перетворення об’єкту 
“Укриття” в екологічно безпечну систему, має бути технологічною спорудою, яка 
дозволить у майбутньому вилучити з об’єкту “Укриття” паливомісткі матеріали, 
високоактивні та довгоіснуючі РАВ для тривалого зберігання та захоронення в 
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геологічному сховищі, як це вимагається Об’єднаною конвенцією та законодавством 
України.  

ПЗУ не передбачається надання міжнародної допомоги на видалення та 
остаточне захоронення відпрацьованого ядерного палива та РАВ об’єкта "Укриття" 
відповідно до Принципів МАГАТЕ поводження з РАВ" ((2) Додаток 7.). Україна 
сподівається на подальше міжнародне співробітництво у вирішення цієї проблеми.  

 
К.3. Підвищення безпеки поводження з ВЯП та РАВ діючих АЕС 

 
Задля уникнення такої ж ситуації, яка склалася з фінансуванням зняття з 

експлуатації ЧАЕС, Урядом України прийняте рішення створити фонд зняття з 
експлуатації і поводження з радіоактивними відходами для діючих атомних станцій. 
За підтримки Європейської Комісії у березні 2003 року розпочато проект з розробки 
законодавчих і інституційних засад створення фонду зняття з експлуатації, 
очікується, що відповідні документи будуть передані на затвердження Уряду у жовтні 
2003 року. 

Реалізація заходів з підвищення безпеки діючих в Україні енергоблоків АЕС 
здійснюється згідно з затвердженою Кабінетом Міністрів України 28 серпня 2002 
року “Комплексною програмою модернізації та підвищення безпеки атомних 
станцій”. 

Робота з підвищення безпеки поводження з ВЯП здійснюється в рамках 
переоцінки безпеки діючих енергоблоків АЕС. Підсумком цієї роботи стане 
завершення розробки звітів з аналізу безпеки для діючих енергоблоків АЕС, у складі 
яких надається перелік першочергових заходів на підвищення безпеки, включаючи 
питання поводження з ВЯП та РАВ. 

Стратегія поводження з відпрацьованим паливом в Україні, як і в більшості 
країн з розвиненою ядерною енергетикою, характеризується як відкладене рішення. У 
зв’язку з цим в Україні триває будівництво та експлуатація сховищ для 
відпрацьованого палива на промислових майданчиках АЕС. Експлуатуюча 
організація здійснює вибір проекту та постачальника для нового сховища на підставі 
результатів введення в експлуатацію та ліцензування першого в Україні сховища для 
проміжного зберігання ВЯП на майданчику Запорізької АЕС. 

 
К.4. Підвищення безпеки УкрДО “Радон” 

 
Узагальнені заходи підвищення безпеки установок поводження з РАВ 

викладені у розділах ІІ-ІV Комплексної програми поводження з РАВ.  
Зокрема, у рамках ліквідації наслідків радіаційної аварії, що мала місце на 

сховищах №№ 5, 6, 7 ПЗРВ Київського ДМСК УкрДО “Радон”, з метою запобігання 
або зниження до прийнятного рівня індивідуальних комплексних доз потенційного 
аварійного опромінення населення прилеглих до ПЗРВ територій, розроблено проект 
мінімізації впливу радіаційної аварії на оточуюче середовище. Проектом 
передбачається вилучення ТРВ зі сховищ з подальшим перевезенням їх в ЦПЗ Зони 
відчуження. В майбутньому для підвищення стану радіаційної безпеки планується 
повна ліквідація ПЗРВ з винесенням його за межі міста Києва. 
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К.5. Підвищення рівня радіаційного захисту персоналу та населення 
 
З метою вдосконалення радіаційного контролю на АЕС України 

експлуатуючою організацією НАЕК “Енергоатом” впроваджується “Програма 
реконструкції систем радіаційного контролю АЕС України на 2002-2010 роки” та 
розробляється Типовий регламент радіаційного контролю для реакторів ВВЕР, 
завершення якого планується здійснити у 2004 році. 

 Для підсилення контролю за неперевищенням дозових лімітів в Україні у процесі 
створення знаходиться єдина державна система контролю та обліку індивідуальних 
доз опромінення персоналу та населення.  

 
К.6. Підвищення ефективності аварійного реагування 

 
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. № 

122 “Про комплексні заходи, спрямовані на ефективну реалізацію державної політики 
у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру, запобігання та оперативного реагування на них, на період до 
2005 року” Держатомрегулювання розробляє План реагування на радіаційні аварії 
державного рівня (далі - План). План призначений для забезпечення узгодженого 
оперативного реагування органів управління, сил і засобів функціональних та 
територіальних підсистем Єдиної державної системи запобігання і реагування на 
надзвичайні ситуації (далі - ЄДС НС) у разі загрози або виникнення радіаційної аварії 
державного рівня. План розробляється з урахуванням рекомендацій МАГАТЕ на 
основі Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2001 р. № 1567, в частині, 
що стосується радіаційних аварій. План розробляється з метою забезпечення ЄДС НС 
окремим нормативно-правовим документом верхнього рівня, що регламентує 
специфіку аварійного планування та реагування на радіаційні аварії, та з метою 
гармонізації нормативно-правової бази у галузі аварійного реагування, що діє в 
Україні, з діючою нормативно-правовою базою країн Європейського Союзу шляхом 
врахування загальноприйнятих рекомендацій МАГАТЕ. 

 
 К.7. Зміцнення регулюючого органу з ядерної та радіаційної безпеки 

 
Згідно з Указом Президента України від 25 квітня 2002 року №378/200 “Про 

внесення змін до Положення про Міністерство екології та природних ресурсів 
України та Положення про Державний комітет ядерного регулювання України “ на 
Держатомрегулювання покладені повноваження регулювання діяльності з 
використання джерел іонізуючого випромінювання. На виконання Указу ведеться 
робота зі створення територіальних органів Держатомрегулювання. 

Планується створити 7 регіональних підрозділів та укомплектувати їх протягом 
2003 року, виходячи з наявних можливостей 38 штатних одиниць, з подальшим 
збільшенням кількості працюючих до такої, що дозволить виконувати додаткові 
повноваження Держатомрегулювання у повному обсязі. 

Територіальні органи Держатомрегулювання, що утворюються, будуть 
здійснювати такі основні завдання державного регулювання радіаційної безпеки:  

- забезпечення реалізації державної політики у сфері використання ядерної 
енергії; 
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- забезпечення додержання вимог радіаційної безпеки; 
- ліцензування використання ДІВ; 
-  державний нагляд за радіаційною безпекою на підпорядкованих їм територіях 

на об’єктах виробництва та використання ДІВ, об’єктах поводження з 
радіоактивними відходами, при перевезеннях радіоактивних матеріалів;  

- виконання державних експертиз з ядерної та радіаційної безпеки проектів ДІВ;  
- боротьбу з незаконним обігом ДІВ і РАВ та запобігання ядерному тероризму;  
- державну реєстрацію, облік та контроль ДІВ;  
- аварійне реагування. 
 

 К.8. Міжнародне співробітництво з підвищення безпеки поводження з ВЯП та 
РАВ 

 
Головні засади міжнародного співробітництва у галузі поводження з РАВ 

викладені у розділі IX. “Міжнародне співробітництво” Комплексної програми 
поводження з радіоактивними відходами.  

Обмін досвідом експлуатації та впровадження нових технологій з метою 
підвищення безпеки установок для переробки РАВ виконуються відповідно до 
програми співробітництва України з МАГАТЕ в рамках національних і регіональних 
проектів, програми TACIS Європейської комісії, а також двосторонніх програм 
співробітництва між експлуатуючими організаціями України та інших країн.  

Україна і в подальшому буде послідовно реалізовувати основні принципи 
державної політики у сфері безпеки поводження з відпрацьованим паливом та 
безпеки поводження з радіоактивними відходами. Головним принципом державної 
політики України є пріоритет захисту здоров’я і безпеки персоналу, населення та 
довкілля від впливу іонізуючого випромінювання на всіх етапах поводження з ВЯП та 
РАВ. 
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Розділ L. ДОДАТКИ 
 

Додаток 1. Перелік установок для поводження з відпрацьованим паливом 
 

Назва установки 
 

Місце знаходження Основне 
призначення 

Прим. 

Блок 1  
Запорізької АЕС 

Запорізька АЕС Вироблення 
електроенергії 

В експлуатації 

Блок 2  
Запорізької АЕС 

Запорізька АЕС Вироблення 
електроенергії 

В експлуатації 

Блок 3  
Запорізької АЕС 

Запорізька АЕС Вироблення 
електроенергії 

В експлуатації 

Блок 4 
Запорізької АЕС 

Запорізька АЕС Вироблення 
електроенергії 

В експлуатації 

Блок 5  
Запорізької АЕС 

Запорізька АЕС Вироблення 
електроенергії 

В експлуатації 

Блок 6  
Запорізької АЕС 

Запорізька АЕС Вироблення 
електроенергії 

В експлуатації 

СВЯП  
Запорізької АЕС 

Запорізька АЕС Проміжне 
зберігання ВЯП 

На етапі 
введення в 
експлуатацію 

Блок 1  
Хмельницької АЕС 

Хмельницька АЕС Вироблення 
електроенергії 

В експлуатації 

Блок 2  
Хмельницької АЕС 

Хмельницька АЕС Вироблення 
електроенергії 

Будується 

Блок 1  
Рівненської АЕС 

Рівненська АЕС Вироблення 
електроенергії 

В експлуатації 

Блок 2  
Рівненської АЕС 

Рівненська АЕС Вироблення 
електроенергії 

В експлуатації 

Блок 3  
Рівненської АЕС 

Рівненська АЕС Вироблення 
електроенергії 

В експлуатації 

Блок 4  
Рівненської АЕС 

Рівненська АЕС Вироблення 
електроенергії 

Будується 

Блок 1  
Южно-Української 
АЕС 

Южно-Українська 
АЕС 

Вироблення 
електроенергії 

В експлуатації 

Блок 2  
Южно-Української 
АЕС 

Южно-Українська 
АЕС 

Вироблення 
електроенергії 

В експлуатації 

Блок 3 Южно-
Української АЕС 

Южно-Українська 
АЕС 

Вироблення 
електроенергії 

В експлуатації 

Блок 1  
Чорнобильської 
АЕС 

Чорнобильська АЕС Витримка Виводиться з 
експлуатації 

Блок 2  
Чорнобильської 
АЕС 

Чорнобильська АЕС Витримка  Виводиться з 
експлуатації 
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Назва установки 
 

Місце знаходження Основне 
призначення 

Прим. 

Блок 3  
Чорнобильської 
АЕС 

Чорнобильська АЕС Витримка  Виводиться з 
експлуатації 

Об’єкт “Укриття” Чорнобильська АЕС Проміжне 
зберігання ВЯП 

Виводиться з 
експлуатації 

СВЯП-1 
Чорнобильської 
АЕС 

Чорнобильська АЕС Проміжне 
зберігання ВЯП 

Виводиться з 
експлуатації 

СВЯП-2 
Чорнобильської 
АЕС 

Зона відчуження 
Чорнобильської АЕС 

Проміжне 
зберігання ВЯП 

Будується 

Реактор ВВР-М  
ІЯД НАНУ 

м. Київ Науково-дослідні 
роботи 

В експлуатації 

Дослідницький 
реактор ИР-100 
СІЯЕіП 

м. Севастополь Науково-дослідні 
та учбові роботи 

В експлуатації 

Стенд фізичний 
ИР-100 СІЯЕіП 

м. Севастополь Науково-дослідні 
та учбові роботи 

В експлуатації 

Підкритична  
Урано-водна збірка 
СІЯЕіП 

м. Севастополь Науково-дослідні 
та учбові роботи 

В експлуатації 
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Додаток 2. Перелік установок для поводження з радіоактивними відходами 
 

2.1. Перелік установок для поводження з радіоактивними 
відходами на АЕС,які експлуатуються 

 
Назва установки Місцезнахо

дження 
Основне 
призначення 

Проектна 
потужність 

Дата 
введення в 
дію 

УГВ-1-500  
(2 уст) 

ВП ЗАЕС глибоке 
випарювання 
кубового залишку 

500 дм3/год 1 уст –1987 
2 уст - 2000 

УГВ-1-500 ВП ХАЕС глибоке 
випарювання 
кубового залишку 

500 дм3/год 28.12.90 

Установка 
спалювання р/а 
масла 

ВП ХАЕС спалювання 
радіоактивно 
забрудненого 
масла 

 5 - 10 кг/год 16.09.94 

Установка 
бітумізація 

ВП РАЕС бітумізація     
рідких РАВ 

150 дм3/год 07.06.95 

Установка 
спалювання 

ВП ЗАЕС спалювання 
низькоактивних 
РАВ 

40 кг/год - ТРВ 
12 кг/год - РРВ 

15.02.92 

Установка 
пресування ВНР-
500 

ВП ЗАЕС зменшення об'ємів 
низькоактивних 
РАВ 

Р=500 кН 
Зменшення 
об'ємів в 5 разів  

31.01.93 

Установка 
пресування С-26 

ВП 
ЮУАЕС 

зменшення об'ємів 
низькоактивних 
РАВ 

P=200 кН 
зменшення 
об'ємів в 2,8 раз  

1997 

  
  

Заповнення обсягів сховищ РАВ на АЕС України, у 2001 р. складало 56% для 
ТРВ і 69,9% для РРВ від проектних обсягів сховищ, при цьому щорічне накопичення 
обсягів ТРВ на АЕС складало 2,5 - 4,5% проектних об’ємів сховищ. 
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2.2. Перелік установок для поводження з радіоактивними 
відходами на ДСП «ЧАЕС» 

 
№ 
п/
п 

Назва 
установки 

Місце-
знахождення 

Основне призначення Дата введення в 
дію 

1. Сховище твердих РАВ Проммайданчик 
ЧАЕС 

Тимчасове зберігання твердих 
РАВ на етапі експлуатації 
енергоблоків та на етапі зняття 
з експлуатації енергоблоків 

13 березня 1978 

2. Сховище рідких і 
твердих РАВ 

Проммайданчик 
ЧАЕС 

Тимчасове зберігання РАВ на 
етапі експлуатації енергоблоків 
та на етапі зняття з експлуатації 
енергоблоків 

Відсіки для 
збереження ТРВ 
не 
експлуатувались 

3. Завод з переробки 
рідких РАВ у складі: 
- система вилучення 
РРАВ; 
- система 
випарювання РРАВ; 
- установка 
цементування; 
 система 

внутрішнього 
транспорту. 

Проммайданчик 
ЧАЕС 

Поводження з РАВ, що 
накопичені за період 
експлуатації ЧАЕС; РАВ, що 
будуть утворюватися під час 
зняття з експлуатації ЧАЕС та 
реалізації ПЗЗ на ОУ 

Будується 

4. Промисловий комплекс 
для переробки твердих 
РАВ: 
1. Завод для переробки 
твердих РАВ у складі: 
-буферне сховище ТРВ; 
-установка сортування і 
фрагментування ТРВ; 
-установка спалювання; 
-установка пресування; 
-установка 
цементування; 
-система поводження з 
високоактивними ТРВ і 
низько-, середньо -
активними довго 
існуючими ТРВ; 
-система внутрішнього 
транспорту; 
-система зовнішнього 
транспорту; 
2.Установка для 
вилучення ТРВ 
3. При поверхневе 
сховище типа “VALT” 
для захоронення низко- 
та середньо-активних 
короткоіснуючих ТРВ 

Проммайданчик 
ЧАЕС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проммайданчик 
“Вектор” 

Поводження з РАВ, що 
накопичені за період 
експлуатації ЧАЕС; РАВ, що 
будуть утворюватися під час 
зняття з експлуатації ЧАЕС та 
реалізації ПЗЗ на ОУ 

Проектується 
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2.3. Перелік установок для поводження з радіоактивними 
відходами УкрДО “Радон” 

 
Назва установки Місцезнаход-

ження 
Основне 

призначення 
Проектна 

потужність 
Дата введення в дію 

 
Київський 
ДМСК 

 
м. Київ, 
вул. Комунальна, 1 

Транспортуван-
ня, переробка 
зберігання і 
захоронення 
радіоактивних 
відходів 

ТРВ - 3075 м3 

РРВ - 1000 м3 

відпрацьовані ДІВ – 
4.44Е6 ГБк 

 
1962 

 
Центральна 
служба 
експлуатації 
КДМСК 

 
м. Київ, 
вул. Комунальна, 1 

Транспортуван-
ня, зберігання 
відходів 
дезактивації 

 
ТРВ-36090* м3 

Сховища створені в період 
ліквідації наслідків аварії 
на ЧАЕС в 1987-95 роках. 
*- надана тільки для 
Чернігівської обл., для 
інших сховищ-відсутня 

 
Дніпропетров-
ський ДМСК 

 
23 км шосе 
“Дніпропетровськ-
Запоріжжя” 

Транспортуван-
ня, зберігання і 
захоронення 
радіоактивних 
відходів 

ТРВ - 450 м3 

РРВ - 200 м3 

відпрацьовані ДІВ – 
1.85Е+06 ГБк 

 
1961 

Одеський 
ДМСК 

75 км шосе 
“Одеса-Київ” 

Зберігання і 
захоронення 
радіоактивних 
відходів 

ТРВ - 583 м3 

РРВ - 400 м3 

відпрацьовані ДІВ – 
1.85Е+06 ГБк 

 
1961 

Львівський 
ДМСК 

с. Буда, 
Яворівського р-ну, 
Львівської області 

Переробка та 
зберігання 
радіоактивних 
відходів 

ТРВ - 1140 м3 

РРВ – 200 м3 

відпрацьовані ДІВ – 
2.96Е+06 ГБк 

 
1962 

Харківський 
ДМСК 

Дергачівський р-н, 
Харківської обл. 

Переробка, 
зберігання і 
захоронення 
радіоактивних 
відходів 

ТРВ - 2384,6* м3 

РРВ - 1000 м
відпрацьовані ДІВ – 
2.22Е+06 ГБк 

 
1962 

* - без 
урахування 
проектної 
місткості 
корпусу 
зберігання 
насосно-
компресорних 
труб, яка за 
проектом 
становить 650 
тон 

ДСП 
“Комплекс” 

Зона відчуження 
Чорнобильської 
АЕС 

Експлуатація 
об’єктів, 
призначених 
для поводження 
з РАВ 

Пункт захоронення 
РАВ (ПЗРВ) 
“Буряківка” – 690000 
м3 
ПЗРВ “Підлісний”* 
ПЗРВ “III черга 
ЧАЕС”* 
пункти тимчасової 
локалізації РАВ  
(ПТЛРВ)* 

 
 
1986 

*- проектна 
документація (на 
всі ПТЛРВ) 
відсутня 

3 
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Додаток 3. Перелік ядерних установок, які знаходяться в процесі зняття з 
експлуатації 

 

Назва установки Номер 
енергоблока 

Місцезнаход
ження 

Тип реакторної 
установки 

Дата 
припинення 
експлуатації 

Ядерна установка №1 ЧАЕС РБМК-1000 
(за модифікацією 
РБМ-К2)  

30.11.1996 

Ядерна установка №2 ЧАЕС РБМК-1000 
(за модифікацією 
РБМ-К2)  

11.10.1991 

Ядерна установка №3 ЧАЕС РБМК-1000 
(за модифікацією 
РБМ-К7) 

15.12.2000 

Сховище 
відпрацьованого 
палива “сухого” 
типа  

СВЯП-1 ЧАЕС   

Об’єкт “Укриття”  №4 ЧАЕС Зруйнована 
реакторна 
установка РБМК-
1000 (за 
модифікацією 
РБМ-К7)  

26 квітня 1986  
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Додаток 4. Інвентарний список радіоактивних відходів 
 

4.1.Інвентарний список радіоактивних відходів АЕС НАЕК “Енергоатом” 
 

Назва матеріалу Місцезнаход
ження Об'єм, м3 

Маса,* 
кг 

Активність, 
Бк 

Основні 
радіонук-

ліди 
фільтруючі  
матеріали* 

ВП ХАЕС 135,2  5,06E+11  

кубовий залишок* ВП ХАЕС 395,1  9,58E+12  
сольовий плав ВП ХАЕС 551,2 876400 4,5E+13  
ТРВ 1 групи** ВП ХАЕС 2489,4    
ТРВ ІІ групи** ВП ХАЕС 95,3    
ТРВ ІІІ групи** ВП ХАЕС 6,5    

фільтруючі  
матеріали* 

ВП ЗАЕС 340  4,07E+10  

кубовий залишок* ВП ЗАЕС 2662  9,94E+12  
сольовий плав ВП ЗАЕС 2113  5,47E+13  
ТРВ 1 групи*** ВП ЗАЕС 4373  8,58E+09  
ТРВ ІІ групи*** ВП ЗАЕС 3259  5,44E+12  
ТРВ ІІІ групи*** ВП ЗАЕС 43,4  7,80E+12  

фільтруючі  
матеріали  

ВП ЮУАЕС 177,4    

кубовий залишок* ВП ЮУАЕС 2756  1,20E+14  
ТРВ 1 групи** ВП ЮУАЕС 13910    
ТРВ ІІ групи** ВП ЮУАЕС 344    
ТРВ ІІІ групи** ВП ЮУАЕС 10,8    

фільтруючі  
матеріали  

ВП РАЕС 730  8,72E+12  

кубовий залишок* ВП РАЕС 5303  1,66E+14  
ТРВ 1 групи** ВП РАЕС 2501,9    
ТРВ ІІ групи** ВП РАЕС 21,1    
ТРВ ІІІ групи** ВП РАЕС 31,5    

 
* - на ВП АЕС відсутні методики визначення маси ФМ та кубового залишку 
** - активність та маса ТРВ не визначається через відсутність методик та обладнання 
*** - дані орієнтовні, отримані розрахунком 
Радіонуклідний склад ТРВ не визначається через відсутність методик та обладнання. 
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4.2. Інвентарний список радіоактивних відходів ДСП “ЧАЕС” 
  

Інвентарний список рідких радіоактивних відходів станом на 30.06.2002 
 
Назва  
матеріалу 

Місце 
знаход-
ження 
(ємність) 

Об'єм, м3 Маса Актив-
ність*, 
ТБк 

Основні  
радіонукліди 

Перша черга (СРВ) 
Куб. залишок А-201/2 4852,00 - 83,250 
Куб. залишок А-201/3 4716,00 - 156,440 
І/о смоли А-202 2597,40 - 0,861 
Пульпа А-203/1 838,00 - 0,400 
Пульпа А-203/2 755,80 - 0,500 
Разом: 13759,20 - 241,451 

Суміш 
радіонуклідів 137Cs, 
134Cs, 60Co 

 
Друга черга (СРТВ) 
Куб. залишок Х01/1 1000,00 - 26,640 
Куб. залишок Х01/2 905,00 - 30,470 
Куб. залишок Х01/3 1000,00 - 24,800 
Куб. залишок Х01/4 100,00 - 2,340 
Куб. залишок Х01/5 905,00 - 25,300 
І/о смоли Х05/1 687,10 - 0,380 
І/о смоли Х05/2 417,05 - 0,072 
Пульпа Х06/1 349,70 - 0,143 
Пульпа Х06/2 274,75 - 0,069 

Разом 5638,60 - 110,214 
Всього (СРВ+СРТВ) 19397,80 - 351,665 

Суміш 
радіонуклідів 137Cs, 
134Cs, 60Co  

 
 
4.3. Інвентарний список радіоактивних відходів на майданчику 
ДЯР ВВР-М ІЯД НАНУ 

 
Назва 
матеріалу 

Місце знаходження Загальна 
вага, кг 

Активність, 
ГБк 

Основні радіонукліди 

ІІІ Сховище №8 110 22 137Cs, 60Co, 59Fe, 54Mn 
ІІІ Сховище №9 320 64 137Cs, 60Co, 59Fe, 54Mn 
ІІ, ІІІ Сховище №10 1472,9 54 137Cs, 60Co, 59Fe, 54Mn 
ІІ Сховище №11 250 10 137Cs, 60Co, 59Fe 
І Сховище №12 4900 1 137Cs, 60Co, 45Ca, 124Sb 
 
І – використанні ЗІЗ, поліетиленова плівка, радіоактивно забруднений інструмент, що 
вийшов з ладу, деякі деталі обладнання реактора. 
ІІ і ІІІ – обладнання СУЗ, яке вийшло з ладу та деталі обладнання реактора, які 
замінюються в процесі ремонтних робіт, опромінені матеріали і експериментальні 
прилади. 
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4.4. Перелік радіоактивних відходів, що захоронені на спец комбінатах 1-2     
УкрДО “Радон” та ДСП “Комплекс” 

 
Назва 

матеріалу 
Місце 

знаходження 
Об’єм, 

м3 
Маса, 

кг 
Активність, 

Бк 
Основні 

радіонукліди 
Київський ДМСК 

ТРВ № 1/10 
 

200 
  

3,01Е+13 
ТРВ № 2/9 200 - 2,35Е+13 
ТРВ № 3/8 200 - 3,01Е+14 
ТРВ № 4/7 400 - 4,73Е+15 
ТРВ № 5/6 400 - 8,98Е+14 
ТРВ № 6/5 400 - 1,21Е+15 

Дніпропетровський 
ДМСК ТРВ № 1 

 
200 

  
2,43Е+15 

Львівський ДМСК 
ТРВ № 1 

 
200 

  
2,35Е+13 

Харківський ДМСК 
ТРВ № 18 

 
60 

  
5,16Е+10 

ТРВ № 19 400 - 1,88Е+13 

Тверді низько- 
та середньо 
активні РАВ 

ТРВ № 20 400  1,96Е+14 

 

Тверді низько- 
та середньо 
активні РАВ 

ПЗРВ “Буряківка”  
(зона відчуження) 

600 000 - 2,5Е+15  

Тверді РАВ – 
графіт, 
частини 
активної зони 
реактора  

ПЗРВ “Підлісний” 
(зона відчуження) 

3960 - ≈ 1,0Е+153   

Тверді РАВ – 
ґрунт, 
будівельні 
відходи 4-го 
блоку ЧАЕС 

ПЗРВ “ІІІ-я черга 
ЧАЕС” 
(зона відчуження) 

26200 4,19Е+7 2,7Е+14 Sr-90, 
Cs-137, 

- 

- 

- 

- 

Pu-239 

 

             
1 У зв’язку з перепрофілюванням спеціалізованих підприємств УкрДО “Радон” на пункти тимчасового 
зберігання радіоактивні відходи спецкомбінатів вважаються такими, що перебувають на зберіганні. 
2 За оцінками ВНДІАЕС. 
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4.5. Перелік радіоактивних відходів УкрДО Радон”, що є результатом 
практичної діяльності в минулому на 01.01.03. 
 

Назва 
матеріалу 

Місце 
знаходження 

Об’єм, 
м3 

Маса, 
кг 

Активність, 
Бк 

Основні 
радіонукліди 

Київський ДМСК 1896,5 256162,7 7,86E+15  
 у тому числі 

6,64 
 

19400 
 

2,61Е+9 
 

Co-60, Sr-90, 
Cs-137, Ra-

226 
Дніпропетровський 

ДМСК 
428,4 1001143,0 7,04E+15  

Одеський ДМСК 497,0 279491,0 1,51E+15  
Львівський ДМСК 492,0 1469733,0 1,133E+14  

Тверді 
низько- та 
середньо 

активні РАВ 

Харківський ДМСК 1320,9* 
* - без 

урахування 
об’єму 

насосно-
компресорни

х труб 

2269291* 
*- з 

урахуванням 
маси насосно-
компресорних 

труб 

3,51E+14  

Київський ДМСК 413,0  2,163E+12  
Дніпропетровський 

ДМСК 
60,0  5,70E+10  

Одеський ДМСК 137,5  4,50E+11  

Рідкі низько- 
та середньо 
активні РАВ 

Харківський ДМСК 28,0  4,37E+10  
Київський ДМСК   1,33E+15  

Дніпропетровський 
ДМСК 

  1,27E+14  

Одеський ДМСК   8,41E+15  
Львівський ДМСК   4,73E+14  

Відпра-
цьовані ДІВ 

Харківський ДМСК   4,57E+13  
Зона відчуження  

ЧАЕС 
    

Пункти 
захоронення РАВ 

690Е+03-дані 
оціночні, 

крім ПЗРВ 
“Буряківка” 

 5,5044 Е+15- 
дані оціночні, 

крім ПЗРВ 
“Буряківка 

 

Тверді 
низько- та 
середньо 

активні РАВ 

Пункти тимчасової 
локалізації РАВ 

1289,7Е+03 - 
дані оціночні 

для отримання 
даних потрібні 

додаткові 
обстеження 

1,9382Е+15 - 
дані оціночні 

 

Радіоактивно 
забруднені 

відходи 
дезактивації 

Зона посиленого 
радіоекологічного 

контролю 
(Чернігівська обл.) 

10580,0 16928000,0 дані відсутні  

 

             
1 РАВ, прийняті на тимчасове зберігання із УХЯО “Макарів” в рамках ліквідації сховищ радіоактивних відходів 
військових частин. 
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4.6. Відходи урановидобувної промисловості 
 

Період 
експлуатації 

Назва хвосто-
сховища 

Площа, 
га 

Об’єм  
хвостів, 

млн.т / млн. м3  

Сумарна 
активність, 

*1012 Бк 

Вміст 
урану, 
мг/кг 

Хвостосховища ДП “СхідГЗК” 
1964 - 1991 “КБЗ” 55,6 19,3 / 12,4 990 700 
1959 - 1979 Щербаківське 

Секція 1 
86,0 

1979 – наш 
час 

Щербаківське 
Секція 2 

139,0 

 
43,2 / 27 

 
2200 

 
 

Хвостосховища ВО “ПХЗ” 
1949 - 1954 Західне 4,0 0,77 / 0,35 180 700 
1951 - 1954 Центральний 

Яр 
2,4 0,22 / 0,10 104 630 

1956 - 1980 Південно-
східне 

3,6 0,33 / 0,15 67 22 

1968 - 1983 С, секція 1 90,0 19,0 / 8,60 710 80 
1983 – наш 
час  

С, секція 2 70,0 9,60 / 5,50  270 80 

1960 - 1990 База С 25,0 0,15 / 0,10 440 100-1000 
1954 - 1968 Дніпровське 73,0 12,0 / 5,84  1400 230 
1982 Доменна 

піч № 6 
0,2 0,04 / 0,02 11 - 

1965 - 1988 Лантанова 
фракція 

0,06 0,007 / 0,003 0,86 - 
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Додаток 5. Законодавчі акти України 
 

1.  Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" від 
08.02.95 № 39. 

2. Закон України "Про поводження з радіоактивними відходами" від 30.06.95 № 
255. 

3. Закон України "Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань" від 
14.01.98 № 15. 

4. Закон України "Про екологічну експертизу" від 09.02.95 № 45. 
5. Закон України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з 

експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого 
енергоблоку цієї АЕС на екологічно безпечну систему" від 11.12.98 № 309. 

6. Закон України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" 
від 11.01.2000 № 1370. 

7. Закон України "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, 
радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання" від 19.10.2000 
№ 2064. 

8. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.97 № 280. 
9. Закон України “Про Цивільну оборону в України” від 03.02.93 № 2974-ХІІ. 
10. Закон України "Про ратифікацію Об’єднаної Конвенції про безпеку 

поводження з відпрацьованим паливом та безпеку поводження з радіоактивними 
відходами" від 20.04.2000 № 1688-ІІІ. 

11. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з 
питань використання ядерної енергії та радіаційної безпеки" від 20.04.2000 № 1673-
ІІІ. 

12. Закон України “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру” від 8.06.2000 № 1809-ІІІ. 

13. Закон України “Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове 
забезпечення” від 12.13.2001 № 2893-ІІІ. 

14. Указ Президента України від 05.12.2000 № 1303/2000 "Про державне 
регулювання ядерної та радіаційної безпеки". 

15. Указ Президента України від 06.03.2001 № 155/2001 "Про Положення про 
Державний комітет ядерного регулювання України". 

16. Указ Президента України від 25.04.2002 № 378/2002 “Про внесення змін до 
Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України та Положення 
про Державний комітет ядерного регулювання України”.  

17. Указ Президента України від 14.04.2000 № 598 “Про затвердження Положення 
про Міністерство палива та енергетики України”. 

18. Указ Президента України від 28.10.96 № 1005 “Про затвердження Положення 
про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту 
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи”. 

19. Указ Президента України від 24.07.2000 № 918/2002 “Про затвердження 
Положення про Міністерство охорони здоров'я України”. 

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1996 № 480 “Про 
Державну програму поводження з радіоактивними відходами”. 

21. “Комплексна програма поводження з радіоактивними відходами”, затверджена 
постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 № 2015. 

85  



22. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.12.2000 № 1782 "Про 
затвердження Порядку ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання 
ядерної енергії". 

23. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 440 "Про затвердження 
Порядку справляння та розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері 
використання ядерної енергії". 

24. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.98 № 1122 "Про затвердження 
Порядку проведення громадських слухань з питань використання ядерної енергії та 
радіаційної безпеки". 

25. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 № 483 "Про Порядок 
затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх 
комплексної державної експертизи". 

26. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.95 № 870 "Про Порядок 
передачі документації на державну екологічну експертизу". 

27. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.96 № 480 “Про затвердження 
Положення про Державний реєстр РАВ та Державний кадастр”. 

28. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.96 № 1525 «Про затвердження 
Положення про державну систему обліку та контролю ядерних матеріалів.  

29. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.98 № 1099 «Про затвердження 
Положення про класифікацію надзвичайних ситуацій».  

30. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2001 № 1567 “Про 
затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня”.  

31. Постанова Кабінету Міністрів України № 1332 від 29.11.97 “Про основні засади 
організації перевезення радіоактивних матеріалів територією України”. 

32. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 № 504-р "Про 
схвалення Комплексної програми модернізації та підвищення безпеки енергоблоків 
атомних електростанцій". 

33. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 № 503-р “Про 
схвалення Програми забезпечення розвитку ядерної енергетики”. 

34. Угода між Урядом України, Урядом Угорської Республіки і Урядом Російської 
Федерації про співробітництво в галузі транспортування ядерного палива між 
Угорською Республікою і Російською Федерацією через територію України від 
29.12.92. 

35. Угода між Кабінетом Міністрів України, Урядом Російської Федерації, Урядом 
Словацької Республіки, Урядом Чеської Республіки про співробітництво в галузі 
транспортування ядерних матеріалів між Російською Федерацією і Чеською 
Республікою через територію України і територію Словацької Республіки від 
14.03.98. 

36. Угода між Кабінетом Міністрів України, Урядом Республіки Болгарія, Урядом 
Республіки Молдова і Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі 
транспортування ядерних матеріалів між Республікою Болгарія і Російською 
Федерацією через територію України та територію Республіки Молдова від 28.11.97. 

37. Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про співробітництво 
в галузі транспортування ядерних матеріалів від 12.04.96. 

38. Угода між Урядом України, Урядом Російської Федерації і Урядом Словацької 
Республіки про співробітництво в галузі транспортування ядерних матеріалів між 
Словацькою Республікою і Російською Федерацією через територію України від 
18.10.93. 
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Нормативно-правові акти з ядерної та радіаційної безпеки 
Держатомрегулювання в галузі поводження з ВЯП і РАВ 

  
1. Правила ядерной безопасности исследовательских реакторов (ПБЯ-03-75), 

утверждены ГКАЭ СРСР, 1975. 
2. Правила ядерной безопасности критических стендов (ПБЯ-02-78), утверждены 

ГКАЭ СРСР, 1978. 
3. Правила ядерной безопасности при хранении и транспортировке 

ядерноопасных делящихся материалов (ПБЯ-06-09-80), утверждены ГКАЭ СРСР, 
1980.  

4. Общие положения обеспечения безопасности исследовательских реакторов 
при проектировании, сооружении и эксплуатации, (ОПБ ИР) 1988. 

5. Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций (ПБЯ 
РУ АС-89), ПНАЭ Г-1-024-90, утверждены ГПАН СРСР, 1990. 

6. Правила безопасности при хранении и транспортировании ядерного топлива на 
объектах атомной энергетики. ПНАЭ Г-14-029-91, утверждены ГПАН СРСР, 1991. 

7. Загальні положення забезпечення безпеки при знятті з експлуатації атомних 
електростанцій та дослідницьких ядерних реакторів (НП 306.2.02/1.004-98), 
затверджені наказом Мінекобезпеки України від 09.01.98 № 2, зареєстровані 
Мінюстом України 23.01.98 за № 47/2487. 

8. Заява про політику регулювання ядерної та радіаційної безпеки об'єкта 
"Укриття" ВП "ЧАЕС" (НП 306.10.2/1.007-98), затверджена наказом Мінекобезпеки 
України від 08.04.98 № 49. 

9. Загальні положення забезпечення безпеки атомних станцій (НП 306.1.02/1.034-
2000), затверджені наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України 
від 09.12.99 № 63, зареєстровані Мінюстом України 06.03.2000 за № 132/4353. 

10. Вимоги до структури та змісту звіту з аналізу безпеки зняття з експлуатації 
атомних електростанцій і дослідницьких ядерних реакторів (НП 306.3.02/3.040-2000), 
затверджені наказом Мінекоресурсів України від 31.10.2000 № 177, зареєстровані 
Мін'юстом України 21.11.2000 за № 842/5063. 

11. Поводження з радіоактивними відходами. Вимоги до поводження з 
радіоактивними відходами до їх захоронення. Загальні положення. (НД 306.607.95), 
затверджено наказом Мінекобезпеки України від 01.07.1995 № 87. 

12. Поводження з радіоактивними відходами. Захоронення радіоактивних відходів 
у приповерхневих сховищах. Загальні вимоги радіаційної безпеки (НД 306.604.95), 
затверджено наказом Мінекобезпеки України від 01.07.95 № 89. 

13. Поводження з радіоактивними відходами. Контейнери для захоронення 
твердих радіоактивних відходів. Вимоги до забезпечення радіаційної безпеки (НД 
306.608-95), затверджено наказом Мінекобезпеки України від 24.09.96 за № 115. 

14. Порядок проведення державної інвентаризації радіоактивних відходів (НП 
306.2.04/3.005-98), затверджений наказом Мінекобезпеки від 11.03.98 № 38 та 
зареєстрований Мінюстом України 26.03.98 за № 199/2639. 

15. Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що 
надаються експлуатуючою організацією для отримання ліцензій на здійснення 
діяльності на конкретному етапі життєвого циклу сховища для захоронення 
радіоактивних відходів (НП-306.2.02/3.037-2000), затверджено наказом 
Мінекоресурсів України від 15.08.2000 № 109, зареєстровано Мінюстом України 
12.09.2000 за № 601/4833. 
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16. Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних 
станцій, затверджене наказом Мінекоресурсів України від 03.07.96 і зареєстроване в 
Мін`юсті від 26.07.96 за № 384/1409. 

17. Вимоги щодо структури та змісту звіту про аналіз безпеки приповерхневих 
сховищ радіоактивних відходів (НП-306.3.02/3.038-2000), затверджені наказом 
Мінекоресурсів України від 02.10.2000 № 154, та зареєстровані Мінюстом України 
30.10.2000 за № 758/4979. 

18. Вимоги щодо структури та змісту звіту про аналіз безпеки установки для 
переробки радіоактивних відходів (НП 306.3.02/3.043-2001), затверджені наказом 
Мінекоресурсів України від 26.01.2001 № 11 та зареєстровані Мінюстом України 
14.02.2001 за № 137/5328. 

19. Вимоги щодо структури та змісту звіту з аналізу безпеки реалізації проектів на 
об'єкті "Укриття" (НП 306.5.04/3.054-2001), затверджені наказом 
Держатомрегулювання України від 03.12.2001 № 106 та зареєстровані Мін'юстом 
України 19.12.2001 за № 1049/6240. 

20. Умови і вимоги безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з 
переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів НП 306.5.04/2.060-
2002, зареєстровано в Мін'юсті 6.11.2002 за № 874/7162. 

21. Порядок проведення державної інвентаризації радіоактивних відходів (НП 
306.5.04/2.059-2002), зареєстровано Мін`юстом України від 25.02.2003 за №160/7481. 

22. Рекомендації щодо структури та змісту звіту з аналізу безпеки сховищ 
відпрацьованого ядерного палива. РД 308.8.02/2.067-2003, затверджені наказом 
Держатомрегулювання від 20.02.2003 № 33.  

23. Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних 
матеріалів (ПБПРМ-2001) і “Положення щодо аварійних заходів при перевезенні 
радіоактивних матеріалів” НП 306.5.06.051-2001, затверджені наказом 
Держатомрегулювання України від 23.05.2001 № 18 та зареєстровані Міністерством 
юстиції України 13.07.2001 за № 591/5782 i за № 592/5782. 

24. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та 
ядерної безпеки "Про затвердження Інструкції про здійснення державної екологічної 
експертизи" від 07.06.1995 № 55, зареєстрований Мін`юстом України від 12.07.95 за 
№ 214/750. 

25. "Вимоги до програми забезпечення якості на всіх етапах життєвого циклу 
ядерних установок", затверджено наказом Мінекобезпеки України 11.03.99 № 53, 
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.05.1999 за № 294/3587. 

26. Спільний наказ Міністерства екології та природних ресурсів і МНС від 22 
березня 2001 року № 117/66 “Про затвердження “Порядку взаємодії Державного 
регістру джерел іонізуючого випромінювання з Державним реєстром радіоактивних 
відходів”. 
 

Санітарні правила та норми поводження з РАВ 
 

1. Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-85), 
затверджені МОЗ СРСР від 01.10.1985. 

2. Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций, 
затверджені МОЗ СРСР (СП АС-88).  

3. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97), затверджені наказом МОЗ 
України від 14.07.97 № 208. 
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4. Норми радіаційної безпеки України (доповнення). Радіаційний захист від 
джерел потенційного опромінення (НРБУ-97/Д-2000), затверджені постановою 
Головного державного санітарного лікаря України від 12.07.2000 № 116. 

5. ДСП 6.074.120 - 01 "Основні санітарні правила протирадіаційного захисту 
України", затверджені наказом Головного державного санітарного лікаря від 
29.11.2002 № 433. 
 
 
 
 
 
 
Додаток 6. Національні та міжнародні доповіді та звіти, які стосуються безпеки 

 
1. Доповідь України про виконання зобов’язань, що випливають із Конвенції про 

ядерну безпеку, Київ, 2001 рік. 
2. Звіт OSAT-E N 86 “Использование объектов ЧАЕС для размещения Лота-2». 
3. Звіт OSAT-E N88 “Сравнительный анализ вариантов расположения площадки 

установок ПКПТРО». 
4. Звіт за проектом TACIS (контракт №96-5450.00). «Заключительные выводы 

пересмотра сейсмических данных по ЧАЕС», май 1997 г. 
5. Звіт компанії АЕА Technology за проектом TACIS “План зняття з експлуатації 

енергоблоків №№1, 2, 3 ЧАЕС”, 1996 р. 
6. Звіт компаній АЕА Technology, SGN, EWN за проектом TACIS “План 

здійснення заходів, необхідних для підготовки до зняття з експлуатації ЧАЕС” 
експлуатації енергоблоків №№1, 2, 3 ЧАЕС”, 1996 р. 

7. Звіт “Chernobyl Unit 4 – short and long term measures – Design Criteria Unit 4», 
TACIS, EC, Brussels, 1996. 

8. Звіт “Chernobyl Unit 4 – short and long term measures – Final Report», TACIS, EC, 
Brussels, 1996. 

9. Звіт “Chernobyl Unit 4 – short and long term measures – Evaluation, Control and 
Mitigation of Criticality Risk », TACIS, EC, Brussels, 1996. 
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Додаток 7. Інші посилання 
 

Документи МАГАТЕ, що стосуються Об’єднаної Конвенції про безпеку 
поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з 

радіоактивними відходами 
 

1. SS-115 Internatіonal Basic Safely Standards for Protection against Ionizing Radiation 
and for the Safety of Radiation Sources, 1996 

2. 111-F The Principles of Radioactive Waste Management, 1995 
3. 120 Radiation Protection and thе Safety of Radiation Sources' A Safety Fundamental, 

1996 
4. 111-G-1.1 Classification of Radioactive Waste, 1994 
5. 111-G-4.1 Sitting of Geological Disposal Facilities, 1994 
6. WS-R-2 Predisposal Management of Radioactive Waste, including 

Decommissioning, 2000 
7. WS-G-2.3 Regulatory Control of Radioactive Discharges to the Environment, 2000 
8. WS-G-2.6 Predisposal Management of High Level Radioactive Waste, 2003 
9. 111-G-3.1 Sitting of Near Surface Disposal Facilities, 1994 
10. NS-G-2.7 Radiation Protection and Radioactive Waste Management In the Operation 

of Nuclear Power Plants, 2002 
11. WS-R-1 Near Surface Disposal of Radioactive Waste, 1999 
12. WS-G-1.1 Safety Assessment for Near Surface Disposal, 1999 
13. WS-G-1.2 Management of Radioactive Waste from the Mining and Milling of Ores, 

2002 
14. WS-G-2.3 Regulatory Control of Radioactive Discharges to the Environment, 2000 
15. WS-G-2,5 Predisposal Management of Low and Intermediate Level Radioactive 

Waste, 2003 
16. WS-G-2.6 Predisposal Management of High Level Radioactive Waste, 2003 
17. GS-R-1 Legal and Governmental Infrastructure for Nuclear, Radiation, Radioactive 

Waste and Transport Safety, 2000 
18. GS-R-2 Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency, 2002 
19. GS-G-1.1 Organization and Staffing of the Regulatory Body for Nuclear Facilities, 

2002 
20. GS-G-1.2 Review and Assessment of Nuclear Facilities by the Regulatory Body, 

2002 
21. GS-G-1.3 Regulatory Inspection of Nuclear Facilities and Enforcement by the 

Regulatory Body, 2002 
22. GS-G-1 4 Documentation for use in Regulating Nuclear Facilities, 2002 
23. WS-G-2.1 Decommissioning of Nuclear Power Plants and Research Reactors, 1999 
24. WS-G-2.2 Decommissioning of Medical, Industrial and Research Facilities, 1999 
25. WS-G-2.4 Decommissioning of Nuclear Fuel Cycle Facilities, 2001 
26. RS-G-1.1 Occupational Radiation Protection, 1999 
27. RS-G-1,2 Assessment of Occupational Exposure due to Intakes of 

Radionuclides,1999 
28. RS-G-1.3 Assessment of Occupational Exposure due to External Sources of 

Radiation, 1999 
29. RS-G-1.4 Building Competence in Radiation Protection and the Safe Use of 

Radiation Sources,2001 
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30. RS-G-1.5 Radiological Protection for Medical Exposure to Ionizing Radiation, 2002 
31. TS-R-1 Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, 2000 
32. TS-G-1.1 Advisory Material for the Regulations for the Safe Transport of 

Radioactive Material, 2002 
33. TS-G-1.2 Planning and Preparing for Emergency Response to Transport Accidents 

Involving Radioactive Material, 2002 
34. RS-G-1.3 Assessment of Occupational Exposure due to External Sources of 

Radiation, 1999 
35. RS-G-1.3 Assessment of Occupational Exposure due to Intakes of Radoinuclides, 

1999 
36. RS-G-1.4 Building Competence in Radiation Protection and the Safe Use of 

Radiation Sources, 2001 
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Додаток 8. Радіаційний захист персоналу і населення 
 

Колективні дози опромінення персоналу АЕС України 
за період з 1998р.  по  2002 р. , (люд.*сЗв)
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Рис.L.8.1. Динаміка колективних доз персоналу АЕС України. 
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Рис.L.8.2. Динаміка середньорічних індивідуальних доз персоналу АЕС України. 
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Розподіл річних індивідуальних доз персоналу АЕС України в 2002 році 
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Рис.L.8.3. Розподіл індивідуальних доз персоналу АЕС України 

 
 

 Сумарні річні викиди ІРГ з АЕС України 
за період 1998 - 2002 роки (ГБк/рік)
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Рис.L.8.4. Динаміка викидів інертних радіоактивних газів з АЕС України. 
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 Сумарні річні викиди ДЖН з АЕС України (з реакторами типу ВВЕР)
за період 1998-2002 роки (МБк/рік)
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Рис.L.8.5. Динаміка викидів довго живучих радіонуклідів з АЕС України. 

 
 
 

 Сумарні річні викиди йоду з АЕС України 
за період 1998-2002 роки (МБк/рік)
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Рис.L.8.6. Динаміка викидів радіоактивного йоду з АЕС України.  
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Додаток 9. 
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