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1. РЕЗУЛЬТАТИ 

поточного моніторингу 

проекту (програми)  «Покращення збереженості джерел іонізуючого 

випромінювання, які використовуються в Україні» DE-AC05-76RL01830 
                                               

Піврічний/річний/заключний (зазначити 

необхідне) 

річний 

Період звітування 01.01.2020 – 31.12.2020 

1. Вихідні дані проекту (програми) 

Партнер з розвитку Уряд США через Міністерство 

енергетики США 

Бенефіціар Державна інспекція ядерного 

регулювання України 

Реципієнт Держатомрегулювання та ін. 

Номер реєстраційної картки проекту 1942-11  від 19.12.2019 

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів 

Узагальнені результати реалізації проекту 

(програми) в кількісних та/або якісних показниках  

На кожному етапі реалізації проекту 

підвищуються можливості України 

по запобіганню крадіжки, або 

несанкціонованого використання 

джерел іонізуючого 

випромінювання, інших 

радіоактивних матеріалів, які 

можуть становити загрозу для 

населення та навколишнього 

середовища в разі використання із 

злочинним наміром. Зміцнення 

державного режиму фізичного 

захисту РАВ, ДІВ. 

Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено 

інформацію про результати реалізації проекту 

(програми) та інші матеріали або документи, 

розроблені в рамках проекту (програми) 

- 

Загальна сума витрачених під час реалізації 

проекту (програми) коштів міжнародної технічної 

допомоги на кінець звітного періоду (за 

наявності), 

у тому числі за категоріями: 

Держатомрегулювання не здійснює 

управління фінансовими ресурсами 

за проектом. 

послуги з організації тренінгів, навчання, 

опитування, інформаційні кампанії 

- 

консультаційні послуги - 

обладнання - 

будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд - 

адміністративні витрати виконавця 

 

- 

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими 
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Кількісні та/або якісні 

критерії результативності 

проекту (програми) 

Заплановані результати на 

кінець звітного періоду 

Фактичні результати на 

кінець звітного періоду 

Підвищення можливостей 

України для запобігання 

несанкціонованому 

використанню джерел 

іонізуючого 

випромінювання, які 

можуть становити загрозу 

для населення у разі їх 

використання із злочинним 

наміром. 

 

Планується продовжити 

підключення до ЦСМ об’єктів, 

системи фізичного захисту 

яких на теперішній час 

знаходяться на стадії 

модернізації. 

 

Проведення після монтажного 

обстеження та оцінка 

готовності для подальшого 

підключення ІТЗ СФЗ до ЦСМ. 

 

Супроводження  проєктів: 

- КВ «Вектор» - впровадження 

проєкту модернізації ІТЗ СФЗ 

ЦСВДІВ; 

- УДВП «Ізотоп»: 

впровадження проекту з 

моніторингу ДІВ при 

перевезенні. 

Наступні заходи були 

заплановані, але виконання 

перенесено у зв’язку із 

карантинними обмеженнями: 

-  проведення нарад з 

керівництвом УДВП «Ізотоп», 

ІТЦ «Атоменерготренінг», м. 

Київ (18 березня); 

- відвідання Хмельницького 

обласного онкологічного 

диспансеру, м. Хмельницький 

(19 березня); 

- відвідання Львівського 

державного обласного центру 

онкологічного лікування та 

діагностики, м. Львів (20 

березня); 

- відвідання ПЗРВ Львівської 

міжобласний філії ДСП 

«Об’єднання «Радон», 

Львівська обл. (20 березня); 

- відвідання Львівського 

державного університету 

внутрішніх справ з метою 

перевірки готовності до 

проведення семінару, м. Львів 

(22 березня); 

- проведення навчально-

тренувального семінару сил 

За звітний період виконано 

наступні роботи: 

 в рамках проекту 

здійснювалась 

модернізація систем 

фізичного захисту 

онкологічних диспансерів 

України, об’єктів з 

використанням 

високоактивних ДІВ,  

ПЗРВ в Україні; 

 проводилась робота 

з усунення недоліків 

функціонування 

комунікаційних систем 

(ліній передачі  даних) та 

здійснювалась їх 

експлуатація в тестовому 

режимі; 

 проводилось 

первинне інспекційне 

обстеження СФЗ об’єктів 

для прийняття рішень про 

модернізацію; 

- група оперативних 

чергових у якості 

підрозділу 

Держатомрегулювання 

забезпечувала безперервну 

роботу Центральної станції 

моніторингу. До ЦСМ 

підключено 32 об’єкти. 

 

За звітний період були 

відвідані наступні об’єкти: 

-  відвідання ПЗРВ 

Харківської міжобласний 

філії ДСП «Об’єднання 

«Радон», с. Пересічне, 

Харківська обл. (27 січня); 

- відвідання Харківського 

обласного онкологічного 

центру,  м. Харків (28 

січня); 

- відвідання ЦСВДІВ КВ 

«Вектор» ДСП «ЦППРВ», 

м. Чорнобиль, Київської 

обл. (29 січня); 
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реагування поліції охорони, м. 

Львів (23 – 26 березня); 

- відвідання Черновецького 

обласного клінічного 

онкологічного диспансеру,  м. 

Чернівці (27 березня). 

- відвідання Київського 

міського клінічного 

онкологічного центру, м. 

Київ (30 січня); 

- нарада з керівництвом 

реципієнта УДВП «Ізотоп» 

та керівництвом 

підрядника виконання 

програми ІТЦ 

«Атоменерготренінг», м. 

Київ (30 січня); 

- відвідання Київського 

центру трансплантації 

кісткового мозку та 

транспортно-складського 

приміщення УДВП 

«Ізотоп», м. Київ (31 січня). 

 
     Проведено заключний 

третій етап «Програми  з 

пошуку та убезпечення 

втрачених ДІВ», а саме   

проведено фізичне 

обстеження наступних 

радіаційно-небезпечних 

об’єктів (РНО) з пошуку, 

виявлення та повернення 

під регулюючий контроль 

втрачених ДІВ: 

- ПАТ 

«СУМИХІМПРОМ», м. 

Суми, 07 грудня 2020 року; 

- деякі території у м. 

Рубіжне, Луганська обл., 09 

– 10 грудня 2020 року; 

- деякі місця на 

території колишнього 

ПХЗ, м. Кам’янське, 

Дніпропетровської обл., 14 

грудня 2020 року.  
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми) 

Проєкт технічної допомоги у повній мірі відповідає потребам реципієнтів та бенефіціару, 

а саме: забезпечення підвищення рівня ядерної захищеності та охорони джерел 

іонізуючого випромінювання, які використовуються в Україні; зниження соціальної 

напруги в Україні з приводу того, що терористичні групи можуть отримати доступ до 

радіоактивних джерел і спланувати напади в Україні  та інших країнах світу. 

5. Проблемні питання та/або пропозиції 

Пандемія та карантинні обмеження гальмують практичну імплементацію проекту. 
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2. РЕЗУЛЬТАТИ 

поточного моніторингу 

проекту P711 «Покращення кібербезпеки в Державній інспекції 

ядерного регулювання України; Фаза 2 – Модернізація 

інформаційно-телекомунікаційної системи 

Держатомрегулювання та створення комплексної системи 

захисту інформації» 

 

Піврічний/річний/заключний (зазначити 

необхідне) 

річний 

Період звітування 01.01.2020 – 31.12.2020 

1. Вихідні дані проекту (програми) 

Партнер з розвитку Уряд США через Державний 

департамент США/Бюро міжнародної 

безпеки і нерозповсюдження 

Управлінням запобігання тероризму з 

використанням зброї масового 

знищення. 

Бенефіціар Державна інспекція ядерного 

регулювання України 

Реципієнт Державна інспекція ядерного 

регулювання України 

Номер реєстраційної картки проекту № 4107-01  від 23.12.2019  

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів 

Узагальнені результати реалізації проекту 

(програми) в кількісних та/або якісних показниках  

Протягом звітного періоду 

виконавцем було проведено тендер на 

закупівлю апаратних засобів 

необхідних для модернізації 

інформаційно-телекомунікаційної 

системи (ІТС) Держатомрегулювання 

та створення системи захисту 

інформації. За результатами оцінки 

пропозицій було визначено 

переможця тендеру.  

Контракт на виконання робіт між 

виконавцем проекту та переможцем 

тендеру підписано. Здійснено 

закупівлю обладнання згідно 

Технічного завдання проекту та 

передано Держаторегулювання 

(включно із територіальними 
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органами) для подальшого монтажу 

та інсталяції.  

Проведено  первинну експертизу 

комплексної системи захисту 

інформації ІТС 

Держатомрегулювання та отримано 

Атестат відповідності 

Держспецзв’язку. 

 

Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено 

інформацію про результати реалізації проекту 

(програми) та інші матеріали або документи, 

розроблені в рамках проекту (програми) 

www.snriu.gov.ua  

Загальна сума витрачених під час реалізації 

проекту (програми) коштів міжнародної технічної 

допомоги на кінець звітного періоду (за 

наявності), 

у тому числі за категоріями: 

Повна кошторисна вартість проекту 

становить 616 000,00 дол. США. 

Держатомрегулювання не здійснює 

управління фінансовими ресурсами за 

проектом. Сума витрачених коштів не 

відома. 

 

послуги з організації тренінгів, навчання, 

опитування, інформаційні кампанії 

-  

консультаційні послуги -  

Обладнання -  

будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд -  

адміністративні витрати виконавця 

 

-  

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими 

Кількісні та/або якісні критерії 

результативності проекту (програми) 

Заплановані 

результати на кінець 

звітного періоду 

Фактичні результати на 

кінець звітного періоду 

Виконання робіт в повному обсязі 

відповідно до Технічного завдання на 

проект. 

Проведено тендер. 

Укладено контракт 

між віконавцем та 

переможцем тендеру. 

Закупівля обладнання 

згідно Технічного 

завдання за проектом. 

 

Проведено тендер на 

закупівлю апаратних 

засобів необхідних для 

модернізації 

інформаційно-

телекомунікаційної 

системи (ІТС) 

Держатомрегулювання  та 

створення системи 

захисту інформації. 

Підписано Контракт на 

виконання робіт між 

виконавцем проекту та 

переможцем тендеру. 

Здійснено закупівлю 

обладнання згідно 

Технічного завдання 

проекту. 

Обладнання поставлено 

до  Держаторегулювання 

http://www.snriu.gov.ua/
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(включно із 

територіальними 

органами). 

Проведено  первинну 

експертизу комплексної 

системи захисту 

інформації ІТС 

Держатомрегулювання та 

отримано Атестат 

відповідності 

Держспецзв’язку. 

Ведуться роботи по 

монтажу та інсталяції 

обладнання та 

програмного 

забезпечення.  

 

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми) 

Допомога відповідає потребам реципієнта та бенефіцціара. Роботи, що викнуються, 

направлені на посилення інфраструктурних можливостей Держатомрегулювання та 

забезпечення безпечної роботи інформаційно-телекомунікаційної системи. Забезпечення 

безпечної роботи інформаційно-телекомунікаційної системи Держатомрегулювання  

посилить можливостей для протидії кібератакам та запобігання 

доступу злочинців до інформації. 

 

5. Проблемні питання та/або пропозиції 

Відсутні 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТИ 

поточного моніторингу 

проекту P 736 «Боротьба з незаконним використанням та обігом 

радіоактивних матеріалів у східному регіоні України. Завдання 1. 

Позапланова інвентаризація радіоактивних матеріалів 

(ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ)» 

Піврічний/річний/заключни

й (зазначити необхідне) 

Річний 

Період звітування 01.01.2020 – 31.12.2020 

1. Вихідні дані проекту (програми) 

Партнер з розвитку Уряд США через Державний департамент США, Бюро 

міжнародної безпеки i нерозповсюдження, Управління 

запобігання тероризму з використанням зброї масового 

знищення (ISN/WMDT) 

Бенефіціар Державна інспекція ядерного регулювання України 

Реципієнт Державна інспекція ядерного регулювання України 

Номер реєстраційної картки 

проекту 

№ 4186  від 15.10.2019 р. 

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів 
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Узагальнені результати 

реалізації проекту 

(програми) в кількісних 

та/або якісних показниках  

За результатами звітного періоду в рамках проєкту було: 

- актуалізовано перелік об'єктів для позапланових перевірок; 

- проведено роботу із Регістром ДІВ та оновлено інформацію 

про джерела на підприємствах, визначених у Переліку 

об'єктів для позапланових перевірок;  

- визначено та закуплено обладнання та засоби 

індивідуального захисту для проведення позапланових 

перевірок (одноразові та багаторазові засоби 

індивідуального захисту, лазерний далекомір, металошукач, 

рації, індивідуальні дозиметри);  

- розроблено вимоги до навчального семінару на тему: 

«Розробка практичних навичок проведення інвентаризації 

ДІВ у реальних умовах використання ДІВ»; 

- проведено аналіз тендерних пропозицій для проведення 

навчального семінару; 

- створено базу даних ДІВ, розташованих у зоні Донецької 

та Луганської областей. 

Посилання на інтернет-

ресурси, де розміщено 

інформацію про результати 

реалізації проекту 

(програми) та інші матеріали 

або документи, розроблені в 

рамках проекту (програми) 

www.snriu.gov.ua 

www.sstc.ua 

Загальна сума витрачених 

під час реалізації проекту 

(програми) коштів 

міжнародної технічної 

допомоги на кінець звітного 

періоду (за наявності), 

у тому числі за категоріями: 

29 999,00 доларів США 

послуги з організації 

тренінгів, навчання, 

опитування, інформаційні 

кампанії 

- 

консультаційні послуги - 

обладнання - 

будівельні, ремонтні роботи, 

технічний нагляд 

- 

адміністративні витрати 

виконавця 

- 

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими 

Кількісні та/або якісні 

критерії результативності 

проекту (програми) 

Заплановані результати 

на кінець звітного 

періоду 

Фактичні результати на кінець 

звітного періоду 

Виконання робіт відповідно 

до об’єму і термінів, що 

вказані у Технічному 

завданню на проект 

- Проведення стартової 

зустрічі; 

- Актуалізація переліку 

об'єктів для позапланових 

перевірок; 

- проведено стартову зустріч за 

проектом; 

- актуалізовано перелік об'єктів 

для позапланових перевірок; 
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- Визначення засобів 

вимірювання та закупівля 

обладнання; 

- Розробка вимог до 

змісту навчального 

семінару на тему: 

«Розробка практичних 

навичок проведення 

інвентаризації ДІВ у 

реальних умовах 

використання ДІВ»;  
- Проведення 

навчального семінару;  

- Створення бази даних та 

внесення відповідної 

інформації.  

 
 

- визначено засоби 

вимірювання, кількість та тип 

необхідних захисних засобів з 

урахуванням специфіки об'єктів 

та виконано їх закупівлю; 

- розроблено вимоги до змісту 

навчального семінару на тему: 

«Розробка практичних навичок 

проведення інвентаризації ДІВ у 

реальних умовах використання 

ДІВ»; 

- проведено аналіз тендерних 

пропозицій для проведення 

навчального семінару; 

- проведення семінару 

перенесено на 2021 рік у зв’язку 

з пандемією Covid19; 

- створено базу даних ДІВ, 

розташованих у зоні Донецької 

та Луганської областей; 

- проведено роботу із Регістром 

ДІВ та оновлено інформацію 

про джерела на підприємствах, 

визначених у Переліку об'єктів 

для позапланових перевірок. 

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми) 

За результатами проведення узагальненої оцінки бенефіціаром результатів проекту, 

міжнародна технічна допомога, надана партнером з розвитку, відповідає його потребам. 

В результаті реалізації проекту очікується: 

- вдосконалення можливостей Державної інспекції ядерного регулювання України та 

вдосконалення практичних навичок щодо здійснення майбутньої інспекційної діяльності та 

підвищення рівня безпеки радіаційних джерел, що знаходяться на території контрольованої 

Україною.   

- створення засад для вдосконалення Державного  Регістру ДІВ для запобігання радіаційним 

аваріям, пов'язаним з можливими втратами регулюючого контролю за джерелами 

іонізуючого випромінювання, які використовуються підприємствами на сході України, а 

також для відновлення повної інформації про них.  

5. Проблемні питання та/або пропозиції 

Затримка у проведенні зустрічей та семінарів у зв’язку з пандемією COVID-19. 

 

 

4. РЕЗУЛЬТАТИ 

поточного моніторингу 

проекту WBS 1.01 «Технічна підтримка Державної інспекції ядерного 

регулювання України» 

Піврічний/річний/заключни

й (зазначити необхідне) 

Річний 

Період звітування 01.01.2020 – 31.12.2020 

1. Вихідні дані проекту (програми) 

Партнер з розвитку Уряд США через Комісію ядерного регулювання США 

Бенефіціар Державна інспекція ядерного регулювання України 
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Реципієнт Державна інспекція ядерного регулювання України 

Номер реєстраційної картки 

проекту 

№ 4292-01 від 27.04.2020 

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів 

Узагальнені результати 

реалізації проекту 

(програми) в кількісних 

та/або якісних показниках  

В результаті впровадження проекту надано технічну 

підтримку Держатомрегулюванню у проведенні регулюючої 

діяльності за напрямами: 

- регулюючий розгляд та наглядова діяльність;  

- перевезення та проміжне зберігання відпрацьованого 

палива;  

- ризик-орієнтовна регулююча діяльність; 

- управління проектом. 

Посилання на інтернет-

ресурси, де розміщено 

інформацію про результати 

реалізації проекту 

(програми) та інші 

матеріали або документи, 

розроблені в рамках 

проекту (програми) 

www.snriu.gov.ua 

www.sstc.ua 

Загальна сума витрачених 

під час реалізації проекту 

(програми) коштів 

міжнародної технічної 

допомоги на кінець 

звітного періоду (за 

наявності), 

у тому числі за категоріями: 

111 544,00 доларів США 

послуги з організації 

тренінгів, навчання, 

опитування, інформаційні 

кампанії 

 

консультаційні послуги  

обладнання  

будівельні, ремонтні 

роботи, технічний нагляд 

 

адміністративні витрати 

виконавця 

 

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими 

Кількісні та/або якісні 

критерії результативності 

проекту (програми) 

Заплановані 

результати на кінець 

звітного періоду 

Фактичні результати на кінець 

звітного періоду 

Виконання робіт відповідно 

до об’єму і термінів, що 

вказані у Технічному 

завданню на проект 

Завдання 1.  

Валідація моделі коду 

MELCOR 

 

 

 

 

 

Завдання 1:  

Проведено валідацію 

теплогідравлічної моделі 

енергоблока з реактором типу 

ВВЕР-1000/V-320 для 

розрахункового коду MELCOR 

версії 2.1.  
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Завдання 2. 

Структурний аналіз 

захисної оболонки 

реакторів типу ВВЕР-

1000/В-320 

 

 

 

Завдання 3. 

Кваліфікація 

обладнання для 

жорстких умов у 

випадку виникнення 

важкої аварії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 4.  

Розробка та валідація 

моделі реактору типу 

ВВЕР-1000 для коду 

PARCS 

 

 

 

Завдання 5.  

Розробка моделі 

сховища 

відпрацьованого 

ядерного палива з 

використанням коду 

ANSYS.  

 

Завдання 6. 

Розробка ймовірнісної 

моделі для  

Завдання 2:  

Виконано уточнення розрахункової 

моделі захисної оболонки 

уніфікованого проекту реакторної 

установки ВВЕР-1000/В-320 по 

відношенню до захисної оболонки 

енергоблока № 1 ЗАЕС. 

 

Завдання 3. 

- виконано аналіз підходів та 

поточного стану робіт з кваліфікації 

обладнання енергоблоків АЕС 

України на жорсткі умови, що 

можуть виникнути у разі порушень 

умов нормальної експлуатації; 

- проведено навчальний семінар для 

представників ДНТЦ ЯРБ та 

Держатомрегулювання;  

- виконано аналіз міжнародного 

досвіду щодо розробки стратегій і 

реалізації заходів для керування 

важкою аварією; 

- виконано аналіз регулюючих 

вимог та підходів КЯР США до 

кваліфікації обладнання 

енергоблоків АЕС; 

- виконано аналіз відповідних 

регулюючих документів, стандартів 

та методологій з 

встановлення/підвищення 

кваліфікації обладнання діючих 

енергоблоків АЕС. 

 

Завдання 4. 

Проведені всебічні тестування 

розробленої на перших етапах робіт 

розробки моделі АкЗ реактора ВВЕР 

1000 для розрахункового коду 

PARCS, шляхом моделювання 

реальних паливних кампаній. 

 

Завдання 5. 

Виконано розробку моделі ANSYS 

для аналізу тривалого зберігання 

ВЯП в ЦСВЯП та розрахунковий 

аналіз теплового стану ВТВЗ ВВЕР-

1000 в умовах їх тривалого 

зберігання в ЦСВЯП. 

 

Завдання 6. 

Проведено конвертацію існуючої 

імовірнісної моделі типового 

енергоблока з реактором типу 
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реактору типу ВВЕР-

1000/В-320 з 

використанням коду 

SAPHIRE 8.  

 

 

 

 

Завдання 7. 

Розробка методології 

ліцензування 

застосування 

цифрових 

інформаційних та 

керуючих систем на 

АЕС.  

 

 

 

 

Завдання 8. 

Розробка регулюючих 

вимог до 

комп’ютерного 

захисту  в 

інформаційних та 

керуючих системах 

АЕС.  

 

 

 

Завдання 9. 

Зменшення 

консерватизму у 

здійсненні аналізу 

систем перевезення та 

зберігання 

відпрацьованого 

ядерного палива. 

 

 

 

 

Завдання 10 та 15. 

Управління проектом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕР-1000/В-320, розробленої для 

комп’ютерного коду SAPHIRE 

версії 6.74, у формат коду SAPHIRE 

версії 8.1.8 та виконано порівняльні 

розрахунки з використанням цих 

версій коду. 

 

Завдання 7. 

- зроблено огляд документів КЯР 

США з вимогами до інформаційно-

керуючих систем АЕС; 

- проведено співставлення 

нормативних документів КЯР США 

і України та підготовлено 

рекомендації щодо розроблення 

проекту методики оцінки безпеки 

інформаційно-керуючих систем 

АЕС в процесі ліцензування. 

 

Завдання 8. 

Виконано огляд сучасних 

міжнародних підходів до оцінки та 

забезпечення комп’ютерної безпеки 

ядерних установок та сформовано 

пропозиції щодо розробки 

національних регулюючих вимог з 

комп’ютерної безпеки 

інформаційно-керуючих систем 

атомних електростанцій. 

 

Завдання 9. 

- виконано порівняння регулюючих 

вимог США та України щодо оцінки 

критичності систем зберігання та 

транспортування ВЯП та оцінено 

ступінь розбіжностей цих вимог; 

- розроблено методологічні 

рекомендації щодо обґрунтування 

ядерної безпеки систем зберігання 

та транспортування ВЯП та їх 

ліцензування. 

 

Завдання 10,15. 

- виконується загальна координація 

надання технічної підтримки 

Держатомрегулювання в рамках 

проекту; 

- розроблено підсумковий 

моніторинговий звіт за період з 

04.2019 по 05.2020; 

- виконується моніторинг за ходом 

виконання завдань готуються 

місячні звіти, ведеться база даних в 
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Завдання 11. 

Кваліфікація 

обладнання для 

важких аварій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 12. 

Удосконалення 

імовірнісної моделі 

для ядерного реактору 

типу ВВЕР-1000/В-

320 з використанням 

розрахункового коду 

SAPHIRE 8 

 

 

 

Завдання 13. 

Методика 

ліцензування для 

застосування 

цифрових 

інформаційно-

керуючих систем на 

атомних 

електростанціях 

 

 

 

Завдання 14. 

Розробка нормативних 

вимог із комп’ютерної 

безпеки 

рамках проекту, забезпечується 

координація між сторонами 

програми та планування поточних й 

майбутніх завдань. 

 

Завдання 11. 

- проведено аналіз вимог чинних в 

Україні регулюючих документів з 

кваліфікації обладнання на 

«жорсткі» умови навколишнього 

середовища; 

- розроблено регулююче 

керівництво з кваліфікації 

компонентів та обладнання, 

встановленого на системах безпеки 

атомних електростанцій, 

експлуатація яких необхідна в 

жорстких умовах важких аварій; 

- виконується розробка пропозицій з 

перегляду та актуалізації чинних в 

Україні вимог регулюючих 

документів з кваліфікації 

обладнання на «жорсткі» умови 

навколишнього середовища. 

 

Завдання 12. 

- виконано оновлення даних з 

надійності на підставі бази даних з 

надійності обладнання енергоблоку 

№6 ЗАЕС; 

- завершено моделювання обраних 

модифікацій в імовірнісній моделі;  

- виконано остаточний кількісний 

аналіз з використанням оновленої 

імовірнісної моделі. 

 

Завдання 13. 

Сформовано підрозділи методики: 

«Програми та методики 

випробувань», «Проектна оцінка 

надійності», «Звіт з аналізу стійкості 

контурів керування і регулювання», 

«Звіт з аналізу безпеки», «Звіт з 

аналізу реакції системи на можливі 

відмови» та «Звітні матеріали за 

результатами випробувань на 

майданчику АЕС».  

 

Завдання 14. 

Сформовано підрозділи методики: 

«Забезпечення кіберзахисту на етапі 

впровадження», «Забезпечення 

кіберзахисту в процесі 
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інформаційно-

керуючих систем 

атомних 

електростанцій АЕС 

 

Завдання 16. 

Розробка 

регулюючого 

керівництва зі 

здійснення нагляду за 

ризик-інформованим 

технічним 

обслуговуванням 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 17.  

Розробка 

регулюючого 

керівництва з 

вимогами до ризик-

інформованого 

технічного 

обслуговування 

 

 

 

 

 

 

Завдання 18.  

Розробка 

регулюючого 

керівництва із 

застосування та 

обґрунтування ризик-

інформованого 

технічного 

обслуговування 

 

 

 

 

 

 

 

 

експлуатації», «Вимоги до 

документів, що обґрунтовують 

кіберзахист.  

 

Завдання 16. 

- виконано оцінку відомостей 

нормативних документів США в 

частині вимог до здійснення нагляду 

за ефективністю технічного 

обслуговування; 

- сформовано попередній зміст 

(перелік розділів) початкової 

редакції регулюючого керівництва зі 

здійснення нагляду за ризик-

інформованим технічним 

обслуговуванням; 

- сформовано розділ «загальні 

положення», виконується розробка 

розділу «вимоги до проведення 

нагляду». 

 

Завдання 17.  

- виконується розробка розширеної 

структури та змісту регулюючого 

керівництва з вимогами до ризик-

інформованого технічного 

обслуговування.  

- виконується розробка вимог 

розділів «Загальні положення», 

«Функції та обов’язки суб’єктів 

діяльності в сфері ТОіР» та 

«Загальні вимоги та положення 

ТОіР». 

 

Завдання 18.   

- виконано оцінку відомостей 

нормативних документів США в 

частині вимог із застосування та 

обґрунтування ризик-інформованих 

підходів; 

- сформовано попередній зміст 

(перелік розділів), завершено 

розробку положень настанови в 

частині оцінки достатності ІАБ та 

переліку критеріїв для цілей ризик-

інформованого технічного 

обслуговування; 

- виконується розробка розділу 

щодо застосування та обґрунтування 

періодичності проведення 

технічного обслуговування та 

опробувань обладнання АЕС. 
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Завдання 19.  

Виконання аналізів 

критичності для 

важких аварій 

 

 

 

 

 

 

Завдання 19.  

- виконано аналіз важкої аварії в 

сховищі свіжого палива реакторів 

типу ВВЕР-1000 на основі вибору 

початкових подій; 

- виконано моделювання різних 

етапів важкої аварії в сховищі ВЯП; 

- виконано розрахунки критичності 

для різних етапів важкої аварії в 

сховищах свіжого та 

відпрацьованого ядерного палива. 

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми) 

За результатами проведення узагальненої оцінки бенефіціаром результатів проекту, 

міжнародна технічна допомога, надана партнером з розвитку, відповідає його потребам. 

В результаті реалізації проекту очікується зміцнення регулюючої інфраструктури з ядерної 

та радіаційної безпеки, підвищення можливостей Держатомрегулювання у сфері 

розрахункового моделювання, а також підвищення якості виконання державних експертиз 

матеріалів з обґрунтувань безпеки українських АЕС, обґрунтувань впровадження нових 

типів палива, безпеки систем зберігання та транспортування свіжого і відпрацьованого 

ядерного палива, що сприятиме подальшому підвищенню безпеки ядерних установок, які 

експлуатуються в Україні. 

5. Проблемні питання та/або пропозиції 

Затримка у проведенні зустрічей та семінарів у зв’язку з пандемією COVID-19. 

 

 

 

5. РЕЗУЛЬТАТИ 

заключного моніторингу проекту: 

«Підтримка Державного регістру джерел іонізуючого 

випромінювання» 

Піврічний/річний/заключний (зазначити 

необхідне) 

Заключний 

Період звітування 01.03.2019 – 31.12.2020 

1. Вихідні дані проекту (програми) 

Партнер з розвитку Уряд Королівства Швеція через 

Шведський орган з радіаційної 

безпеки (Strålsäkerhetsmyndigheten, 

SSM) 

Бенефіціар Державна інспекція ядерного 

регулювання України 

Реципієнт Державне підприємство «УДВП 

Ізотоп» 

Номер реєстраційної картки проекту 4210 від 12.11.2019 

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів 

Узагальнені результати реалізації проекту 

(програми) в кількісних та/або якісних показниках  
Завершені 3 та 4-ий етапи за 

контрактом «Підтримка 

функціонування автоматизованої 
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системи Державного регістру джерел 

іонізуючого випромінювання». 

Відповідно до плану заходів 

проведена модернізація програмних 

засобів автоматизованої системи 

Державного регістру джерел 

іонізуючого випромінювання, 

оновлена експлуатаційна 

документація, забезпечено 

неперервне функціонування 

Державного регістру джерел 

іонізуючого випромінювання. 

Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено 

інформацію про результати реалізації проекту 

(програми) та інші матеріали або документи, 

розроблені в рамках проекту (програми) 

Посилання на інтернет-ресурси 

відсутні. Матеріали та документи, 

розроблені в рамках проекту, 

використовуються тільки для 

службового використання, оскільки 

автоматизована система Державного 

регістру джерел іонізуючого 

випромінювання є закритою 

системою. 

Загальна сума витрачених під час реалізації 

проекту (програми) коштів міжнародної технічної 

допомоги на кінець звітного періоду (за 

наявності), 

у тому числі за категоріями: 

30000 Євро  

послуги з організації тренінгів, навчання, 

опитування, інформаційні кампанії 

6000 Євро 

консультаційні послуги 0 

обладнання 0 

будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд 0 

адміністративні витрати виконавця 

 

0 

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими 

Кількісні та/або якісні критерії 

результативності проекту (програми) 

Заплановані 

результати на кінець 

звітного періоду 

Фактичні результати на 

кінець звітного періоду 

Якісні критерії – забезпечення 

підтримки радіаційної безпеки в 

Україні на високому рівні. 

1. Проведення 

навчального семінару 

для персоналу 

Державного регістру 

джерел іонізуючого 

випромінювання та 

персоналу 

регіональних 

інспекцій 

Держатомрегулювання  

2. Забезпечення 

неперервного  

функціонування 

1. У зв’язку з 

карантинними заходами 

пов’язаними з пандемією 

COVID-19 в Україні 

проведення семінару 

перенесено на кінець 

червня 2021 року. 

2. Відповідно до плану 

заходів проведена 

модернізація програмних 

засобів автоматизованої 

системи Державного 

регістру джерел 
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Державного регістру 

джерел іонізуючого 

випромінювання. 

 

іонізуючого 

випромінювання, 

оновлена експлуатаційна 

документація, 

забезпечено безперервне 

функціонування 

Державного регістру 

джерел іонізуючого 

випромінювання.  

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми) 

Результати реалізації проекту дозволили забезпечити надійне та безперервне 

функціонування автоматизованої системи Державного регістру джерел іонізуючого 

випромінювання відповідно до міжнародних вимог щодо обліку та контролю 

місцезнаходження ДІВ та їх власників. Інформацію з Державного регістру ДІВ 

Держатомрегулювання використовує в своїй  діяльності, зокрема з питань регулювання 

поводження з ДІВ: при ліцензуванні діяльності з використання ДІВ, при видачі дозволів, 

при перевірці дотримання ліцензійних умов ліцензіатами, виявленні ДІВ у незаконному 

обігу тощо). 

5. Проблемні питання та/або пропозиції 

Відсутні 

 

6. РЕЗУЛЬТАТИ 

поточного моніторингу 

проекту SSM2018-3457 «Програмне забезпечення RiskSpectrum® LR  

для Державного підприємства «Державний науково-технічний центр з 

ядерної та радіаційної безпеки» 

Піврічний/річний/заключний 

(зазначити необхідне) 

Річний 

Період звітування 01.01.2020 – 31.12.2020 

1. Вихідні дані проекту (програми) 

Партнер з розвитку Уряд Королівства Швеція через Шведське Агентство з 

радіаційної безпеки (SSM) 

Бенефіціар Державна інспекція ядерного регулювання України 

Реципієнт Державне підприємство «Державний науково-технічний 

центр з ядерної та радіаційної безпеки» (ДНТЦ ЯРБ) 

Номер реєстраційної картки 

проекту 

№ 4105  від 10.06.2019  

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів 

Узагальнені результати 

реалізації проекту (програми) в 

кількісних та/або якісних 

показниках  

Очікувані результати проекту включають поставку 

програмного забезпечення RiskSpectrum® LR ДНТЦ ЯРБ 

та надання послуг з обслуговування та підтримки. 

Забезпечення оновлення програмного забезпечення та 

надання відповідної документації під час реалізації 

проекту. 

Посилання на інтернет-ресурси, 

де розміщено інформацію про 

результати реалізації проекту 

(програми) та інші матеріали 

або документи, розроблені в 

рамках проекту (програми) 

www.snriu.gov.ua 

www.sstc.ua 
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Загальна сума витрачених під 

час реалізації проекту 

(програми) коштів міжнародної 

технічної допомоги на кінець 

звітного періоду (за наявності), 

у тому числі за категоріями: 

595 792,28 Шведських крон (SEK) 

послуги з організації тренінгів, 

навчання, опитування, 

інформаційні кампанії 

- 

консультаційні послуги - 

обладнання - 

будівельні, ремонтні роботи, 

технічний нагляд 

- 

адміністративні витрати 

виконавця 

- 

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими 

Кількісні та/або якісні критерії 

результативності проекту 

(програми) 

Заплановані 

результати на 

кінець звітного 

періоду 

Фактичні результати на кінець 

звітного періоду 

Виконання робіт відповідно до 

об’єму і термінів, що вказані у 

Технічному завданні на проект. 

Оновлення та 

використання 

програмного 

забезпечення 

RiskSpectrum® LR  

в експертній 

діяльності ДНТЦ 

ЯРБ. 

 

За звітний період код RiskSpectrum 

був використаний при виконанні 

наступних робіт: 

Експертизи: 

1) Експертиза матеріалів 

імовірнісного аналізу безпеки (ІАБ) 

звіту з аналізу безпеки енергоблока 

№1 ВП ХАЕС; 

2) Експертиза матеріалів  з 

поточного оновлення (станом на 

01.01.2020) оперативного ІАБ 

енергоблоку № 2 ВП ХАЕС; 

3) Експертиза матеріалів Технічного 

рішення 02.AБ.HQ.TP858-19 

«Впровадження програмного 

забезпечення RiskWatchеr та 

технічних засобів на енергоблоці 

№2» з додатками. 

Усунення зауважень: 

1) Усунення зауважень по ЕЗ №19-

09-11516 Звітні документи з 

виконання інтегральної оцінки 

значення ЧГАВ РУ та БВ 

енергоблока № 1 ВП ХАЕС. 

2) Усунення зауважень по ЕЗ №19-

09-12015/2 Матеріали з розробки 

конфігураційних моделей ІАБ в 

рамках реалізації "Програми 

оптимізації ППР та технічного 

обслуговування при роботі РУ на 

потужності з використанням ризик-
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інформованого управління 

конфігурацією". 

3) Усунення зауважень по ЕЗ №19-

09-11686 Матеріали, розроблені 

експлуатуючою організацією в 

рамках реалізації "Програми 

оптимізації ППР та технологічного 

обслуговування при роботі РУ на 

потужності з використанням ризик-

інформованого управління 

конфігурацією". 

 

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми) 

За результатами проведення узагальненої оцінки бенефіціаром результатів проекту, 

міжнародна технічна допомога, надана партнером з розвитку, відповідає його потребам. 

В результаті реалізації проекту очікується підвищення аналітичних і технічних 

можливостей Державної інспекції ядерного регулювання України та ДНТЦ ЯРБ для 

проведення державної експертизи імовірнісного аналізу безпеки. 

5. Проблемні питання та/або пропозиції 

Немає 

 

 

7. РЕЗУЛЬТАТИ 

поточного моніторингу 

проекту (програми) «Інформаційна підтримка дозвільної та 

наглядової діяльності Держатомрегулювання»  
 

Піврічний/річний/заключний (зазначити 

необхідне) 

річний 

Період звітування 1.09.2020- 31.12.2020 

1. Вихідні дані проекту (програми) 

Партнер з розвитку Уряд Королівства Швеція через 

Шведський орган з радіаційної 

безпеки 

Бенефіціар Державна інспекція ядерного 

регулювання України 

Реципієнт Державна інспекція ядерного 

регулювання України 

Номер реєстраційної картки проекту 4603 

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів 

Узагальнені результати реалізації проекту 

(програми) в кількісних та/або якісних показниках  

Реалізація проекту не розпочата.  

Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено 

інформацію про результати реалізації проекту 

(програми) та інші матеріали або документи, 

розроблені в рамках проекту (програми) 

www.snriu.gov.ua 

Загальна сума витрачених під час реалізації 

проекту (програми) коштів міжнародної технічної 

- 
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допомоги на кінець звітного періоду (за 

наявності), 

у тому числі за категоріями: 

послуги з організації тренінгів, навчання, 

опитування, інформаційні кампанії 

- 

консультаційні послуги - 

обладнання - 

будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд - 

адміністративні витрати виконавця 

 

- 

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими 

Кількісні та/або якісні критерії 

результативності проекту (програми) 

Заплановані 

результати на кінець 

звітного періоду 

Фактичні результати на 

кінець звітного періоду 

Кількісні критерії – створення для 

Держатомрегулювання інформаційної 

системи (однієї), призначеної для 

ведення реєстрів даних і документації 

з питань регулювання, управління 

інформацією в галузі регулювання і 

управління регулюючою діяльністю в 

сфері використання ядерної енергії 

Якісні критерії – забезпечення 

надійного функціонування системи 

державного нагляду ядерної та 

радіаційної безпеки в Україні 

 Роботи за проектом  

не розпочаті.  

Роботи за проектом  не 

розпочаті.  

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми) 

- 

5. Проблемні питання та/або пропозиції 

 

 

8. РЕЗУЛЬТАТИ 

поточного моніторингу 

проекту U3.01/14-15 та U3.01/18 (UK/TS/51 - 58) «Посилення 

можливостей Державної інспекції ядерного регулювання України з 

регулювання ядерної діяльності, ліцензування та аналізу важких 

аварій для ядерних установок» 

Піврічний/річний/заключни

й (зазначити необхідне) 

Річний 

Період звітування 01.01.2020 – 31.12.2020 

1. Вихідні дані проекту (програми) 

Партнер з розвитку Європейський Союз 

Бенефіціар Державна інспекція ядерного регулювання України 

Реципієнт Державна інспекція ядерного регулювання України 

Номер реєстраційної картки 

проекту 

№ 3902-01 від 04.08.2020 

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів 
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Узагальнені результати 

реалізації проекту 

(програми) в кількісних 

та/або якісних показниках  

В результаті впровадження проекту: 

Компонент А (UK/TS/51) – посилено можливості 

Держатомрегулювання у ліцензуванні нових ядерних 

установок (окрім АЕС). 

Компонент В (UK/TS/52) – зроблено внесок у забезпечення 

надійності моделей для аналізу важких аварій базуючись на 

сучасному досвіді країн ЄС та уроках аварії на АЕС 

«Фукусіма». 

Компонент С (UK/TS/53) – проведено роботи з приведення 

українських нормативних документів з ядерної безпеки у 

відповідність із досвідом ЄС. 

Компонент D (UK/TS/54) – посилено спроможність 

регулювання ядерної безпеки України у сфері оцінки 

зовнішніх впливів. 

Компонент E (UK/TS/55) – посилено національну 

регуляторну базу щодо системи зворотного зв’язку від 

досвіду експлуатації. 

Компонент F (UK/TS/56) – надано підтримку регуляторної 

діяльності в рамках впровадження сучасних безпечних 

технологій у сфері поводження з радіоактивними відходами 

та реабілітації. 

Компонент G (UK/TS/57) - посилено оцінка ліцензійної та 

іншої діяльності експлуатуючої організації. 

Компонент H (UK/TS/58) – надано підтримку 

Держатомрегулювання у частині розробки стратегії 

завершення розбудови нормативної бази, впровадження 

підходу HERCA-WENRA, поводження з радіоактивними 

відходами, зняття з експлуатації та реабілітації, в 

ліцензуванні диверсифікованих поставок ядерного палива 

для українських АЕС. 

Посилання на інтернет-

ресурси, де розміщено 

інформацію про результати 

реалізації проекту 

(програми) та інші матеріали 

або документи, розроблені в 

рамках проекту (програми) 

www.snriu.gov.ua 

www.sstc.ua 

Загальна сума витрачених 

під час реалізації проекту 

(програми) коштів 

міжнародної технічної 

допомоги на кінець звітного 

періоду (за наявності), 

у тому числі за категоріями: 

429 020,00 євро 

 

послуги з організації 

тренінгів, навчання, 

опитування, інформаційні 

кампанії 

- 

консультаційні послуги - 

обладнання - 
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будівельні, ремонтні роботи, 

технічний нагляд 

- 

адміністративні витрати 

виконавця 

- 

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими 

Кількісні та/або якісні 

критерії результативності 

проекту (програми) 

Заплановані 

результати на 

кінець звітного 

періоду 

Фактичні результати на кінець звітного 

періоду 

Виконання робіт відповідно 

до об’єму і термінів, що 

вказані у Технічному 

завданні на проект. 

Роботи за 

завданнями:  

Компоненту А 

(UK/TS/51) 

Компоненту В 

(UK/TS/52) 

Компоненту С 

(UK/TS/53) 

Компоненту D 

(UK/TS/54) 

Компоненту E 

(UK/TS/55) 

Компоненту F 

(UK/TS/56) 

Компоненту G 

(UK/TS/57) 

Компоненту H 

(UK/TS/58) 

 

Компонент А (UK/TS/51): 

- підготовлено технічний звіт про моделі 

та аварійні сценарій, розроблені для 

обґрунтування безпеки;  

- розроблено проект нової редакції 

загальних положень безпеки в сфері 

поводження з ВЯП; 

- узгоджено звіт за  результатами огляду 

наявних моделей та результатів 

розрахунку для СВЯП сухого типу; 

- розроблено проект оновленого 

регулюючого документа щодо 

дослідження експлуатаційних подій для 

дослідницьких реакторів. 

 

Компонент В (UK/TS/52): 

- виконані розрахункові аналізи щодо 

моделювання заходів з управління 

важкими аваріями для ВВЕР-1000. 

 

Компонент С (UK/TS/53): 

- розроблено оновлений проект змін до 

українських нормативних документів 

відповідно до положень Директиви Ради 

ЄС 2009/71/Євратом з урахуванням змін 

та доповнень Директиви 

2014/87/Євратом; 

- розроблено проект нового нормативного 

документу «Вимоги до оцінки безпеки 

атомних станцій щодо зовнішніх впливів 

природного характеру». 

 

Компонент D (UK/TS/54): 

- розроблено другу редакцію проектів 

двох регулюючих керівництв з оцінки 

зовнішніх природних впливів та 

зовнішніх техногенних впливів. 

 

Компонент E (UK/TS/55): 

- розроблено проект методики 

регулювання виконання кількісної оцінки 

подій в Україні; 
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- виконується розробка проекту 

оновлених вимог щодо розслідування і 

обліку експлуатаційних подій. 

 

Компонент F (UK/TS/56): 

- виконується розробка першої редакції 

Керівництва щодо реалізації 

комплексного підходу до захоронення 

радіоактивних відходів різного 

походження; 

- виконано оцінку доопрацьованої 

методики характеризації упаковок РАВ 

ЗПТРВ ЧАЕС; 

- виконується оцінка звіту з аналізу 

безпеки Централізованого сховища для 

довгострокового зберігання 

відпрацьованих джерел іонізуючого 

випромінювання; 

- виконано оцінку рішення для вилучення 

РАВ та ремедіації майданчиків сховищ № 

5, 6, 7 Київської філії ДСП «Об’єднання 

Радон». 

- виконано оцінку звіту з оцінки безпеки 

сховища ТРВ № 5 Київської філії ДСП 

«Об’єднання Радон». 

- розроблено першу редакцію Керівництва 

щодо визначення класифікації 

радіоактивних відходів для захоронення в 

різних типах сховищ; 

- виконано оцінку доопрацьованих звітів з 

аналізу безпеки сховищ ТРВ-1 та ТРВ-2, а 

також критеріїв приймання РАВ на 

захоронення до сховищ ТРВ-1 та ТРВ-2; 

- виконано оцінку рішення ДСП ЧАЕС 

про застосування нуклідного вектору на 

етапі дослідно-промислової експлуатації 

установки для звільнення від 

регулюючого контролю; 

- виконано оцінку програми дослідно-

промислової експлуатації установки для 

звільнення від регулюючого контролю 

ДСП ЧАЕС; 

- виконано оцінку стандартів ДСП ЧАЕС 

щодо порядку підготовки радіоактивних 

матеріалів до звільнення від регулюючого 

контролю та порядку звільнення 

радіоактивного металу від регулюючого 

контролю. 

 

Компонент G (UK/TS/57): 

- виконується оновлення інформації про 

всі заходи КЗППБ у веб-системі 

моніторингу; 
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- відбувається постійний моніторинг та 

аналіз фактичного стану реалізації 

виконаних заходів; 

- проводиться сбір та детальний аналіз 

документації, що стосується заходів 

К(З)ППБ; 

- виконується підготовка переліку 

пріоритетних заходів, аналіз фактичного 

стану реалізації пріоритетних заходів, 

підготовка експертних звітів. 

 

Компонент H (UK/TS/58): 

- виконується підготовка звіту з 

фактичного стану справ (проведення 

аналізу нормативної бази та подальших 

потреб в розробці стратегії, включаючи 

аналіз правової компетенції 

Держатомрегулювання); 

- підготовлено огляд функціональних 

можливостей програми RODOS в ІКЦ 

Держатомрегулювання; 

- виконується розробка вимог та 

методологій щодо функціональних 

можливостей програми RODOS; 

- виконується розробка проєкту структури 

та змісту Керівництва із структури та 

змісту звіту з аналізу безпеки для сховищ, 

призначених для довготривалого 

зберігання радіоактивних відходів; 

- підготовлено звіт з оглядом історії 

розвитку палива VVER-1000, 

характеристик сучасного палива VVER-

1000 виробництва ТВЕЛ, майбутніх 

тенденції розвитку та описом проекту з 

диверсифікації з використанням палива 

компанії Westinghouse в Україні; 

- виконується розробка рекомендацій щодо 

удосконалення наявної нормативної бази 

в частині впровадження нових типів 

палива; 

- виконується розробка детальної 

структури нового регулюючого 

документу, в якому має визначатися 

процедура та вимоги до виконання 

державної експертизи обґрунтувань 

безпеки, пов’язаних з впровадженням 

нових типів палива. 

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми) 

Виконання проекту сприятиме: 

- зміцненню спроможностей Держатомрегулювання в здійсненні оцінки безпеки 

дослідницьких реакторів; 

- вдосконаленню моделювання та підвищенню безпеки щодо управління важкими аваріями; 
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- зміцненню нормативної бази України при впровадженні Директив ЄС та референтних 

рівнів WENRA; 

- посиленню аналітичних спроможностей Держатомрегулювання в оцінці зовнішніх 

природніх та техногенних загроз; 

- удосконаленню національних регулюючих вимог до розслідування і обліку 

експлуатаційних подій на українських АЕС; 

 - розробленню керівництв для обраних пріоритетних питань безпеки поводження з 

радіоактивними відходами; 

- посиленню можливостей Держатомрегулювання щодо  оцінки заходів в рамках діяльності 

Оператора, направлених на підвищення безпеки блоків українських АЕС; 

- посиленню можливостей Держатомрегулювання та його ОТП у сфері стратегічного 

планування, аварійної готовності та реагування, безпечного поводження з радіоактивними 

відходами та ліцензування нового ядерного палива. 

5. Проблемні питання та/або пропозиції 

Затримка у проведенні зустрічей та семінарів у зв’язку з пандемією COVID-19. 

 

 

 

9. РЕЗУЛЬТАТИ 

поточного моніторингу 

Угоди про грант 007 (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС)  

між Європейським банком реконструкції та розвитку (як 

Розпорядником коштів Гранта з Рахунка ядерної безпеки), Кабінетом  

Міністрів України та Державним комітетом ядерного регулювання 

України (як Одержувачем) 

Піврічний/річний/заключний 

(зазначити необхідне) 

Річний 

Період звітування 01.01.2020 – 31.12.2020 

1. Вихідні дані проекту (програми) 

Партнер з розвитку Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) 

Бенефіціар Державне агентство України з управління зоною 

відчуження 

Реципієнт Державна інспекція ядерного регулювання України 

Номер реєстраційної картки 

проекту 

№ 2460-01 від 22.02.2012 р. 

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів 

Узагальнені результати 

реалізації проекту (програми) в 

кількісних та/або якісних 

показниках  

В результаті впровадження проекту надається підтримка 

Держатомрегулювання та інших органів державного 

регулювання України стосовно здійснення регулювання, 

яке стосується будівництва, уведення в дію та 

експлуатації нового сховища відпрацьованого ядерного 

палива на Чорнобильський АЕС (СВЯП-2) для 

гарантування відповідного розгляду питань безпеки. 

 

Завершені роботи з підтримки Держатомрегулювання та 

інших органів державного регулювання України 

стосовно здійснення регулювання, яке стосується 

будівництва, уведення в дію та експлуатації заводу з 

переробки рідких радіоактивних відходів на 
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Чорнобильській АЕС (ЗПРРВ) для гарантування 

відповідного розгляду питань безпеки. 

Посилання на інтернет-ресурси, 

де розміщено інформацію про 

результати реалізації проекту 

(програми) та інші матеріали або 

документи, розроблені в рамках 

проекту (програми) 

www.snriu.gov.ua 

www.sstc.ua 

Загальна сума витрачених під 

час реалізації проекту 

(програми) коштів міжнародної 

технічної допомоги на кінець 

звітного періоду (за наявності), 

у тому числі за категоріями: 

2 673 004,71 євро 

 

послуги з організації тренінгів, 

навчання, опитування, 

інформаційні кампанії 

- 

консультаційні послуги - 

обладнання - 

будівельні, ремонтні роботи, 

технічний нагляд 

- 

адміністративні витрати 

виконавця 

- 

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими 

Кількісні та/або якісні критерії 

результативності проекту 

(програми) 

Заплановані результати 

на кінець звітного 

періоду 

Фактичні результати на 

кінець звітного періоду 

Виконання робіт відповідно до 

об’єму і термінів, що вказані у 

Технічному завданні на проект. 

Виконання робіт 

стосовно технічної 

підтримки регулювання, 

яке стосується  

будівництва, уведення в 

дію та експлуатації 

нового сховища 

відпрацьованого 

ядерного палива на 

Чорнобильський АЕС 

(СВЯП-2) для 

гарантування 

відповідного розгляду 

питань безпеки. 

Протягом звітного періоду 

виконувались експертизи 

(технічні оцінки) остаточних 

технічних специфікацій. 

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми) 

За результатами проведення узагальненої оцінки бенефіціаром результатів проекту, 

міжнародна технічна допомога, надана партнером з розвитку, відповідає його потребам. 

В результаті виконання цього проекту надається підтримка Держатомрегулювання під час 

його регулюючої діяльності стосовно реалізації проєкту нового сховища відпрацьованого 

ядерного палива на Чорнобильській АЕС (СВЯП-2) та Заводу з переробки рідких 

радіоактивних відходів на Чорнобильській АЕС (ЗПРРВ) до видачі ліцензії на експлуатацію 

СВЯП-2 та дозволу на експлуатацію ЗПРРВ для гарантування того, що питання ядерної та 

радіаційної безпеки (ЯРБ) адекватно враховані. 
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5. Проблемні питання та/або пропозиції 

Затримка у проведенні зустрічей та семінарів у зв’язку з пандемією COVID-19. 

 

 

10.  РЕЗУЛЬТАТИ 

поточного моніторингу 

проекту № М21-18/14 «Розроблення пропозицій/рекомендацій щодо 

процедури та критеріїв визнання експерта з питань радіаційного 

захисту у відповідності до Директиви Ради 2013/59/Євратом та 

стандартів МАГАТЕ» 

Піврічний/річний/заключни

й (зазначити необхідне) 

Річний 

Період звітування 01.01.2020 – 31.12.2020 

1. Вихідні дані проекту (програми) 

Партнер з розвитку Уряд Королівства Норвегія через Норвезьке агентство з 

радіаційної та ядерної безпеки (DSA) 

Бенефіціар Державна інспекція ядерного регулювання України 

Реципієнт Державна інспекція ядерного регулювання України 

Номер реєстраційної картки 

проекту 

№ 4024-01 від 27.02.2019 

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів 

Узагальнені результати 

реалізації проекту 

(програми) в кількісних 

та/або якісних показниках  

В результаті впровадження проекту виконувались роботи: 

- з визначення потреб в удосконаленні нормативної бази 

щодо консультування з питань радіаційного захисту. 

- з розробки критеріїв та процедур визнання експертів з 

питань радіаційного захисту 

- з розробки бази даних експертів   

Посилання на інтернет-

ресурси, де розміщено 

інформацію про результати 

реалізації проекту 

(програми) та інші матеріали 

або документи, розроблені в 

рамках проекту (програми) 

www.snriu.gov.ua 

www.sstc.ua 

Загальна сума витрачених 

під час реалізації проекту 

(програми) коштів 

міжнародної технічної 

допомоги на кінець звітного 

періоду (за наявності), 

у тому числі за категоріями: 

536 700,00 норвезьких крон (NОК) 

 

послуги з організації 

тренінгів, навчання, 

опитування, інформаційні 

кампанії 

- 

консультаційні послуги - 

обладнання - 
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будівельні, ремонтні роботи, 

технічний нагляд 

- 

адміністративні витрати 

виконавця 

- 

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими 

Кількісні та/або якісні 

критерії результативності 

проекту (програми) 

Заплановані результати на 

кінець звітного періоду 

Фактичні результати на кінець 

звітного періоду 

Виконання робіт відповідно 

до об’єму і термінів, що 

вказані у Технічному 

завданні на проект. 

- Звіт з рекомендаціями 

щодо критеріїв та процедур 

визнання та підтвердження 

кваліфікації експертів з 

питань радіаційного 

захисту. 

- Пропозиції щодо 

структури бази даних 

експертів.  

- Робоча зустріч щодо 

обговорення результатів 

виконання проекту. 

- Розроблено звіт з 

рекомендаціями щодо 

критеріїв та процедур 

визнання та підтвердження 

кваліфікації експертів з питань 

радіаційного захисту. 

- Розроблено технічне 

завдання на створення бази 

даних експертів та програмне 

забезпечення.   

- Проведення робочої зустрічі 

перенесено на 2021 рік з  

огляду на ситуацію з Covid19. 

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми) 

За результатами проведення узагальненої оцінки бенефіціаром результатів проекту, 

міжнародна технічна допомога, надана партнером з розвитку, відповідає його потребам. 

Виконання цього проекту забезпечить: 

- встановлення критеріїв та процедур визнання експертів з радіаційного захисту з 

урахуванням сучасних потреб, наявних в країні ядерних установок, об’єктів поводження з 

радіоактивними відходами та інших джерел іонізуючого випромінювання; 

- визначення статусу цих експертів; 

- створення бази даних експертів з питань радіаційного захисту; 

- запровадження інституту експертів з радіаційного захисту; 

- залучення кваліфікованих експертів на системній основі для надання послуг в галузі 

радіаційного захисту. 

5. Проблемні питання та/або пропозиції 

Затримка у проведенні зустрічей та семінарів у зв’язку з пандемією COVID-19. 

 

 

 

11.  РЕЗУЛЬТАТИ 

поточного моніторингу 

проекту № М21-18/13 «Визначення напрямів вдосконалення 

регуляторної бази з ядерної захищеності» 

Піврічний/річний/заключний 

(зазначити необхідне) 

Річний 

Період звітування 01.01.2020 – 31.12.2020 

1. Вихідні дані проекту (програми) 

Партнер з розвитку Уряд Королівства Норвегія через Норвезьке агентство з 

радіаційної та ядерної безпеки (DSA) 

Бенефіціар Державна інспекція ядерного регулювання України 
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Реципієнт Державна інспекція ядерного регулювання України 

Номер реєстраційної картки 

проекту 

№ 4023-01 від 27.02.2019 

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів 

Узагальнені результати 

реалізації проекту (програми) в 

кількісних та/або якісних 

показниках  

В результаті впровадження проекту виконувались 

роботи з визначення напрямів вдосконалення 

регуляторної бази з ядерної захищеності.   

Посилання на інтернет-ресурси, 

де розміщено інформацію про 

результати реалізації проекту 

(програми) та інші матеріали або 

документи, розроблені в рамках 

проекту (програми) 

www.snriu.gov.ua 

www.sstc.ua 

Загальна сума витрачених під 

час реалізації проекту 

(програми) коштів міжнародної 

технічної допомоги на кінець 

звітного періоду (за наявності), 

у тому числі за категоріями: 

354 480,00 норвезьких крон (NОК) 

 

послуги з організації тренінгів, 

навчання, опитування, 

інформаційні кампанії 

- 

консультаційні послуги - 

обладнання - 

будівельні, ремонтні роботи, 

технічний нагляд 

- 

адміністративні витрати 

виконавця 

- 

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими 

Кількісні та/або якісні критерії 

результативності проекту 

(програми) 

Заплановані результати 

на кінець звітного 

періоду 

Фактичні результати на 

кінець звітного періоду 

Виконання робіт відповідно до 

об’єму і термінів, що вказані у 

Технічному завданні на проект. 

- Звіт за результатами 

виконання аналізу 

нормативно-правової 

бази України та 

визначення питань 

ядерної захищеності, які 

не охоплюються на 

даний час нормативно-

правовими актами, та не 

регулюються. 

- Звіт з визначення та 

обґрунтування 

відповідних нормативно-

правових актів з 

фізичного захисту та з 

ядерної захищеності, з 

рекомендаціями щодо 

- Розроблено звіт за 

результатами виконання 

аналізу нормативно-правової 

бази України та визначення 

питань ядерної захищеності, 

які не охоплюються на даний 

час нормативно-правовими 

актами, та не регулюються.  

- Розроблено звіт з 

визначення та обґрунтування 

відповідних нормативно-

правових актів з фізичного 

захисту та з ядерної 

захищеності, з 

рекомендаціями щодо змісту 

та структури цих 

нормативно-правових актів. 
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змісту та структури цих 

нормативно-правових 

актів. 

- Заключний звіт за 

проектом. 

- Розроблено заключний звіт 

за проектом. 

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми) 

За результатами проведення узагальненої оцінки бенефіціаром результатів проекту, 

міжнародна технічна допомога, надана партнером з розвитку, відповідає його потребам. 

Виконання цього проекту дасть можливість: 

- розробити вичерпний перелік (ієрархічну піраміду) нормативно-правових актів з 

ядерної захищеності, які встановлюють регулюючі вимоги з цих питань; 

- розробити рекомендації щодо змісту та структури цих нормативно-правових актів і 

визначити їх рівень; 

- визначити діючі нормативно-правові акти, які застаріли і потребують перегляду або 

скасування і заміни на нові. 

5. Проблемні питання та/або пропозиції 

Затримка у проведенні зустрічей та семінарів у зв’язку з пандемією COVID-19. 

 

 

12.  РЕЗУЛЬТАТИ 

поточного моніторингу 

проекту № М21-18/12 «Вдосконалення регуляторної бази з безпеки 

перевезення радіоактивних матеріалів» 

Піврічний/річний/заключний 

(зазначити необхідне) 

Річний 

Період звітування 01.01.2020 – 31.12.2020 

1. Вихідні дані проекту (програми) 

Партнер з розвитку Уряд Королівства Норвегія через Норвезьке агентство з 

радіаційної та ядерної безпеки (DSA) 

Бенефіціар Державна інспекція ядерного регулювання України 

Реципієнт Державна інспекція ядерного регулювання України 

Номер реєстраційної картки 

проекту 

№ 4022-02 від 27.10.2020 

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів 

Узагальнені результати 

реалізації проекту 

(програми) в кількісних 

та/або якісних показниках  

В результаті впровадження проекту виконувались роботи: 

- з визначення потреб в удосконаленні регуляторної бази 

України з безпеки перевезення радіоактивних матеріалів 

(РМ). 

- з розробки нормативного документа (НД) з порядку видачі 

сертифікатів щодо безпечного перевезення РМ. 

- з розробки НД з структури та змісту звітів з аналізу 

безпеки, що подають в складі документації на отримання 

сертифікатів. 

- з розробки НД «Вимоги та умови безпеки (ліцензійні 

умови) провадження діяльності з перевезення РМ» 

- з розробки НД «Вимоги до звіту з аналізу безпеки 

провадження діяльності з перевезення РМ». 
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Посилання на інтернет-

ресурси, де розміщено 

інформацію про результати 

реалізації проекту 

(програми) та інші матеріали 

або документи, розроблені в 

рамках проекту (програми) 

www.snriu.gov.ua 

www.sstc.ua 

Загальна сума витрачених 

під час реалізації проекту 

(програми) коштів 

міжнародної технічної 

допомоги на кінець звітного 

періоду (за наявності), 

у тому числі за категоріями: 

796 230,00 норвезьких крон (NОК) 

 

послуги з організації 

тренінгів, навчання, 

опитування, інформаційні 

кампанії 

- 

консультаційні послуги - 

обладнання - 

будівельні, ремонтні роботи, 

технічний нагляд 

- 

адміністративні витрати 

виконавця 

- 

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими 

Кількісні та/або якісні 

критерії результативності 

проекту (програми) 

Заплановані результати 

на кінець звітного 

періоду 

Фактичні результати на кінець 

звітного періоду 

Виконання робіт відповідно 

до об’єму і термінів, що 

вказані у Технічному 

завданні на проект. 

 - Звіт з результатами  

аналізу прогалин 

регуляторної бази 

України з безпеки 

перевезення РМ. 

- Звіт з результатами  

аналізу практики 

регулювання в Україні 

діяльності щодо 

перевезення РМ. 

- Проект структури та 

змісту НД з порядку 

видачі сертифікатів щодо 

безпечного перевезення 

РМ.  

- Проект структури та 

змісту НД з структури та 

змісту звітів з аналізу 

безпеки, що подають в 

складі документації на 

отримання сертифікатів. 

- Проект НД з порядку 

видачі сертифікатів щодо 

- Розроблено звіт з результатами  

аналізу прогалин регуляторної 

бази України з безпеки 

перевезення РМ. 

 

- Розроблено звіт з результатами  

аналізу практики регулювання в 

Україні діяльності щодо 

перевезення РМ. 

 

- Розроблено  структуру та зміст 

НД з порядку видачі 

сертифікатів щодо безпечного 

перевезення РМ.  

 

- Розроблено структуру та зміст 

НД з структури та змісту звітів з 

аналізу безпеки, що подають в 

складі документації на 

отримання сертифікатів. 

 

- Виконується розробка проекту 

НД з порядку видачі 
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безпечного перевезення 

РМ. 

 - Проект НД з структури 

та змісту звітів з аналізу 

безпеки, що подають в 

складі документації на 

отримання сертифікатів. 

- Проект структури та 

змісту НД «Вимоги та 

умови безпеки 

(ліцензійні умови) 

провадження діяльності з 

перевезення РМ» 

- Проект структури та 

змісту НД «Вимоги до 

звіту з аналізу безпеки 

провадження діяльності 

з перевезення РМ». 

сертифікатів щодо безпечного 

перевезення РМ. 

- Виконується розробка проекту  

НД з структури та змісту звітів з 

аналізу безпеки, що подають в 

складі документації на 

отримання сертифікатів.  

- Виконується розробка 

структури та змісту НД 

«Вимоги та умови безпеки 

(ліцензійні умови) провадження 

діяльності з перевезення РМ». 

 

- Виконується розробка 

структури та змісту НД 

«Вимоги до звіту з аналізу 

безпеки провадження діяльності 

з перевезення РМ». 

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми) 

За результатами проведення узагальненої оцінки бенефіціаром результатів проекту, 

міжнародна технічна допомога, надана партнером з розвитку, відповідає його потребам. 

В результаті виконання проект очікується встановлення детальних вимог до порядку видачі 

сертифікатів, до структури та змісту відповідних звітів з аналізу безпеки, до вимог та умов 

безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з перевезення РМ, до вимог до звіту з 

аналізу безпеки провадження діяльності з перевезення РМ. 

Впровадження нових нормативних документів та процедур в сфері перевезення 

радіоактивних матеріалів сприятиме підвищенню ефективності регулювання безпеки в цій 

сфері. 

5. Проблемні питання та/або пропозиції 

Затримка у проведенні зустрічей та семінарів у зв’язку з пандемією COVID-19. 

 

 

13.  РЕЗУЛЬТАТИ 

поточного моніторингу 

проекту № М22-19/05 «Зміцнення аварійної готовності та реагування  

в Україні» 

 
Піврічний/річний/заключни

й (зазначити необхідне) 

Річний 

Період звітування 01.01.2020 – 31.12.2020 

1. Вихідні дані проекту (програми) 

Партнер з розвитку Уряд Королівства Норвегія через Норвезьке агентство з 

радіаційної та ядерної безпеки (DSA) 

Бенефіціар Державна інспекція ядерного регулювання України 

Реципієнт Державна інспекція ядерного регулювання України 

Номер реєстраційної картки 

проекту 

№ 4101 від 28.05.2019 

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів 

Узагальнені результати 

реалізації проекту 

В результаті впровадження проекту виконувались роботи: 
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(програми) в кількісних 

та/або якісних показниках  

- з підготовки звітних матеріалів за результатами проведення 

протиаварійного тренування за сценарієм № 1 «Умовна 

аварія на АЕС на території третьої країни з загрозою 

транскордонного впливу»; 

- з підготовки проведення протиаварійних тренувань за 

сценарієм № 2 «Умовна аварія на ядерній установці на 

території України» та сценарієм № 3 «Умовна аварія з 

втратою контролю над джерелом іонізуючого 

випромінювання на території України/Норвегії». 

Посилання на інтернет-

ресурси, де розміщено 

інформацію про результати 

реалізації проекту 

(програми) та інші матеріали 

або документи, розроблені в 

рамках проекту (програми) 

www.snriu.gov.ua 

www.sstc.ua 

Загальна сума витрачених 

під час реалізації проекту 

(програми) коштів 

міжнародної технічної 

допомоги на кінець звітного 

періоду (за наявності), 

у тому числі за категоріями: 

223 050,00 норвезьких крон (NОК) 

послуги з організації 

тренінгів, навчання, 

опитування, інформаційні 

кампанії 

- 

консультаційні послуги - 

обладнання - 

будівельні, ремонтні роботи, 

технічний нагляд 

- 

адміністративні витрати 

виконавця 

- 

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими 

Кількісні та/або якісні 

критерії результативності 

проекту (програми) 

Заплановані результати 

на кінець звітного 

періоду 

Фактичні результати на кінець 

звітного періоду 

Виконання робіт відповідно 

до об’єму і термінів, що 

вказані у Технічному 

завданні на проект. 

- Звіт про проведення 

протиаварійного 

тренування за сценарієм 

№ 1 «Умовна аварія на 

АЕС на території третьої 

країни з загрозою 

транскордонного 

впливу». 

- Сценарій та програма   

протиаварійного 

тренування № 2 

«Умовна аварія на 

- Розроблено звіт за результатами 

проведення протиаварійного 

тренування за сценарієм № 1 

«Умовна аварія на АЕС на 

території третьої країни з 

загрозою транскордонного 

впливу». 

- Розроблено сценарій та 

програму   протиаварійного 

тренування № 2 «Умовна аварія 

на ядерній установці на території 

України». 
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ядерній установці на 

території України». 

- Проведення 

протиаварійного 

тренування за сценарієм 

№ 2. 

- Звіт про проведення 

протиаварійного 

тренування за сценарієм 

№ 2. 

- Сценарій та програма   

протиаварійного 

тренування № 3 

«Умовна аварія з 

втратою контролю над 

джерелом іонізуючого 

випромінювання на 

території 

України/Норвегії». 

- Проведення протиаварійного 

тренування за сценарієм № 2 

перенесено на 2021 рік з  огляду 

на ситуацію з Covid19. 

- Звіт буде підготовлено після 

проведення протиаварійного 

тренування. 

- Розроблено сценарій та 

програму   протиаварійного 

тренування № 3 «Умовна аварія з 

втратою контролю над джерелом 

іонізуючого випромінювання на 

території України/Норвегії». 

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми) 

За результатами проведення узагальненої оцінки бенефіціаром результатів проекту, 

міжнародна технічна допомога, надана партнером з розвитку, відповідає його потребам. 

Виконання цього проекту забезпечить посилення спроможностей Держатомрегулювання в 

частині аварійної готовності та реагування  шляхом проведення серії протиаварійних 

тренувань із залученням (розгортанням) Інформаційно-кризового центру 

Держатомрегулювання та персоналу аварійного реагування  DSA, обміну досвідом  та 

детального вивчення уроків, здобутих за результатами проведення  зазначених тренувань. 

5. Проблемні питання та/або пропозиції 

Затримка у проведенні протиаварійних тренувань у зв’язку з пандемією COVID-19. 

 

 

14.  РЕЗУЛЬТАТИ 

поточного моніторингу 

проекту № М23-20/09 «Оцінка загроз у сфері регулювання в Україні» 

Піврічний/річний/заключний 

(зазначити необхідне) 

Річний 

Період звітування 24.09.2020 – 31.12.2020 

1. Вихідні дані проекту (програми) 

Партнер з розвитку Уряд Королівства Норвегія через Норвезьке агентство з 

радіаційної та ядерної безпеки (DSA) 

Бенефіціар Державна інспекція ядерного регулювання України 

Реципієнт Державна інспекція ядерного регулювання України 

Номер реєстраційної картки 

проекту 

№ 4588 від 03.12.2020 

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів 

Узагальнені результати 

реалізації проекту (програми) в 

кількісних та/або якісних 

показниках  

В результаті впровадження проекту виконувались 

роботи з аналізу існуючої ситуації у сфері регулювання 

ядерної та радіаційної безпеки в межах відповідальності 

Державної інспекції ядерного регулювання України та 
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визначення найбільш значних загроз, що потребують 

вжиття термінових заходів з вдосконалення 

Посилання на інтернет-ресурси, 

де розміщено інформацію про 

результати реалізації проекту 

(програми) та інші матеріали або 

документи, розроблені в рамках 

проекту (програми) 

www.snriu.gov.ua 

www.sstc.ua 

Загальна сума витрачених під 

час реалізації проекту 

(програми) коштів міжнародної 

технічної допомоги на кінець 

звітного періоду (за наявності), 

у тому числі за категоріями: 

245 700,00 норвезьких крон (NОК) 

 

послуги з організації тренінгів, 

навчання, опитування, 

інформаційні кампанії 

- 

консультаційні послуги - 

обладнання - 

будівельні, ремонтні роботи, 

технічний нагляд 

- 

адміністративні витрати 

виконавця 

- 

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими 

Кількісні та/або якісні критерії 

результативності проекту 

(програми) 

Заплановані результати 

на кінець звітного 

періоду 

Фактичні результати на 

кінець звітного періоду 

Виконання робіт відповідно до 

об’єму і термінів, що вказані у 

Технічному завданні на проект. 

 - Початковий звіт з 

планом виконання 

проекту; 

- Проект звіту «Оцінка 

загроз у сфері 

регулювання в Україні 

2020».  

 

- Розроблено початковий звіт 

з планом виконання проекту; 

- Виконано огляд 

регулюючої діяльності 

Держатомрегулювання, 

оброблено зібрану 

інформацію та проведено її 

аналіз.  

- Виконується розробка 

проекту звіту «Оцінка загроз 

у сфері регулювання в 

Україні 2020».  

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми) 

За результатами проведення узагальненої оцінки бенефіціаром результатів проекту, 

міжнародна технічна допомога, надана партнером з розвитку, відповідає його потребам. 

В результаті реалізації проєкту буде проведено:  

- аналіз регулюючої діяльності в галузі ядерної та радіаційної безпеки, що входить в 

компетенцію Державної інспекції ядерного регулювання України, з акцентом на прогрес в 

області регулювання, досягнутий в 2015-2020 роках, за підсумками оцінок загроз в області 

регулювання у 2015 і 2017 роках; 

- переоцінка загроз, виявлених раніше Держатомрегулюванням та вказаних в звітах 

про оцінку загроз, а також дії, вжиті на сьогоднішній день для їх пом'якшення за допомогою 

національних та міжнародних спільних зусиль; 
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- виявлення потенційних нових загроз, які потребують вдосконалення нормативної 

бази України. 

5. Проблемні питання та/або пропозиції 

Затримка у проведенні зустрічей та семінарів у зв’язку з пандемією COVID-19. 

 

15.  РЕЗУЛЬТАТИ 

поточного моніторингу 

проекту № М23-20/10 «Розробка нормативного документа з вимогами 

та правилами безпечного поводження з відпрацьованими закритими 

джерелами іонізуючого випромінювання (ДІВ), які визнано 

радіоактивними відходами» 

Піврічний/річний/заключний 

(зазначити необхідне) 

Річний 

Період звітування 24. 09.2020 – 31.12.2020 

1. Вихідні дані проекту (програми) 

Партнер з розвитку Уряд Королівства Норвегія через Норвезьке агентство з 

радіаційної та ядерної безпеки (DSA) 

Бенефіціар Державна інспекція ядерного регулювання України 

Реципієнт Державна інспекція ядерного регулювання України 

Номер реєстраційної картки 

проекту 

№ 4589 від 04.12.2020 

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів 

Узагальнені результати 

реалізації проекту (програми) в 

кількісних та/або якісних 

показниках  

В результаті впровадження проекту виконувались 

роботи з визначення потреб для удосконалення 

регулюючої бази з безпечного поводження з 

відпрацьованими закритими ДІВ, які визнано 

радіоактивними відходами 

Посилання на інтернет-ресурси, 

де розміщено інформацію про 

результати реалізації проекту 

(програми) та інші матеріали або 

документи, розроблені в рамках 

проекту (програми) 

www.snriu.gov.ua 

www.sstc.ua 

Загальна сума витрачених під 

час реалізації проекту 

(програми) коштів міжнародної 

технічної допомоги на кінець 

звітного періоду (за наявності), 

у тому числі за категоріями: 

267 080,00 норвезьких крон (NОК) 

 

послуги з організації тренінгів, 

навчання, опитування, 

інформаційні кампанії 

- 

консультаційні послуги - 

обладнання - 

будівельні, ремонтні роботи, 

технічний нагляд 

- 
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адміністративні витрати 

виконавця 

- 

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими 

Кількісні та/або якісні критерії 

результативності проекту 

(програми) 

Заплановані результати 

на кінець звітного 

періоду 

Фактичні результати на 

кінець звітного періоду 

Виконання робіт відповідно до 

об’єму і термінів, що вказані у 

Технічному завданні на проект. 

 - Початковий звіт з 

планом виконання 

проекту; 

- Проведення аналізу 

недоліків регулюючої 

бази України з 

безпечного поводження з 

відпрацьованими 

закритими ДІВ, які 

визнано радіоактивними 

відходами. 

- Розроблено початковий звіт 

з планом виконання проекту; 

 

- Виконується розробка 

проекту звіту з аналізу 

недоліків регулюючої бази 

України з безпечного 

поводження з 

відпрацьованими закритими 

ДІВ, які визнано 

радіоактивними відходами. 

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми) 

За результатами проведення узагальненої оцінки бенефіціаром результатів проекту, 

міжнародна технічна допомога, надана партнером з розвитку, відповідає його потребам. 

В результаті реалізації проекту очікується значне вдосконалення національної регулюючої 

бази за рахунок встановлення детальних вимог та правил безпечного поводження з 

відпрацьованими закритими ДІВ, які визнано радіоактивними відходами. Відповідність з 

вимогами цього нормативного документа сприятиме забезпеченню безпеки у сфері 

безпечного поводження з відпрацьованими закритими ДІВ, які визнано радіоактивними 

відходами. Це підвищить ефективність регулювання безпеки в цій галузі. 

5. Проблемні питання та/або пропозиції 

Затримка у проведенні зустрічей та семінарів у зв’язку з пандемією COVID-19. 

 

 

16.  РЕЗУЛЬТАТИ 

поточного моніторингу 

проекту № М23-20/11 «Розробка нормативного документа щодо 

звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю» 

Піврічний/річний/заключний 

(зазначити необхідне) 

Річний 

Період звітування 24.09.2020 – 31.12.2020 

1. Вихідні дані проекту (програми) 

Партнер з розвитку Уряд Королівства Норвегія через Норвезьке агентство з 

радіаційної та ядерної безпеки (DSA) 

Бенефіціар Державна інспекція ядерного регулювання України 

Реципієнт Державна інспекція ядерного регулювання України 

Номер реєстраційної картки 

проекту 

№ 4590 від 04.12.2020 

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів 

Узагальнені результати 

реалізації проекту (програми) в 

В результаті впровадження проекту виконувались 

роботи з визначення потреб в удосконаленні 
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кількісних та/або якісних 

показниках  

нормативної бази щодо звільнення радіоактивних 

матеріалів від регулюючого контролю 

Посилання на інтернет-ресурси, 

де розміщено інформацію про 

результати реалізації проекту 

(програми) та інші матеріали або 

документи, розроблені в рамках 

проекту (програми) 

www.snriu.gov.ua 

www.sstc.ua 

Загальна сума витрачених під 

час реалізації проекту 

(програми) коштів міжнародної 

технічної допомоги на кінець 

звітного періоду (за наявності), 

у тому числі за категоріями: 

304 480,00 норвезьких крон (NОК) 

 

послуги з організації тренінгів, 

навчання, опитування, 

інформаційні кампанії 

- 

консультаційні послуги - 

обладнання - 

будівельні, ремонтні роботи, 

технічний нагляд 

- 

адміністративні витрати 

виконавця 

- 

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими 

Кількісні та/або якісні критерії 

результативності проекту 

(програми) 

Заплановані результати 

на кінець звітного 

періоду 

Фактичні результати на 

кінець звітного періоду 

Виконання робіт відповідно до 

об’єму і термінів, що вказані у 

Технічному завданні на проект. 

 - Початковий звіт з 

планом виконання 

проекту; 

- Проведення аналізу 

аналізу прогалин у 

нормативній базі 

України щодо звільнення 

радіоактивних 

матеріалів від 

регулюючого контролю. 

- Розроблено початковий звіт 

з планом виконання проекту; 

- Виконується розробка 

проекту звіту з аналізу 

прогалин у нормативній базі 

України щодо звільнення 

радіоактивних матеріалів від 

регулюючого контролю. 

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми) 

За результатами проведення узагальненої оцінки бенефіціаром результатів проекту, 

міжнародна технічна допомога, надана партнером з розвитку, відповідає його потребам. 

В результаті впровадження проекту очікується значне вдосконалення національної 

нормативної бази шляхом встановлення детальних критеріїв та вимог та процедури до 

звільнення радіоактивних матеріаліввід регулюючого контролю. 

Реалізація заходів в рамках даного проекту дозволить розробити основний нормативний 

документ зі звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю. Очікується, 

що внаслідок розробки нормативного документа будуть встановлені вимоги і критерії 

безпеки на всіх етапах безпечного поводження з радіоактивними матеріалами, які 

планується звільнити від регулюючого контролю. 



38 

 

Дотримання вимог даного нормативного документа сприятиме забезпеченню безпеки 

населення та навколишнього середовища при звільненні радіоактивних матеріалів від 

регулюючого контролю та підвищить ефективність регулювання безпеки в цій галузі. 

5. Проблемні питання та/або пропозиції 

Затримка у проведенні зустрічей та семінарів у зв’язку з пандемією COVID-19. 

 

 

17.  РЕЗУЛЬТАТИ 

поточного моніторингу 

проекту № М23-20/07 «Система управління та забезпечення 

відповідності правилам безпечного перевезення радіоактивних 

матеріалів» 

Піврічний/річний/заключний 

(зазначити необхідне) 

Річний 

Період звітування 13.10.2020 – 31.12.2020 

1. Вихідні дані проекту (програми) 

Партнер з розвитку Уряд Королівства Норвегія через Норвезьке агентство з 

радіаційної та ядерної безпеки (DSA) 

Бенефіціар Державна інспекція ядерного регулювання України 

Реципієнт Державна інспекція ядерного регулювання України 

Номер реєстраційної картки 

проекту 

№ 4591 від 04.12.2020 

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів 

Узагальнені результати 

реалізації проекту (програми) в 

кількісних та/або якісних 

показниках  

В результаті впровадження проекту виконувались роботи 

з розробки нормативної бази щодо системи управління та 

забезпечення відповідності правилам в сфері перевезення 

радіоактивних матеріалів. 

Посилання на інтернет-ресурси, 

де розміщено інформацію про 

результати реалізації проекту 

(програми) та інші матеріали 

або документи, розроблені в 

рамках проекту (програми) 

www.snriu.gov.ua 

www.sstc.ua 

Загальна сума витрачених під 

час реалізації проекту 

(програми) коштів міжнародної 

технічної допомоги на кінець 

звітного періоду (за наявності), 

у тому числі за категоріями: 

398 400,00 норвезьких крон (NОК) 

 

послуги з організації тренінгів, 

навчання, опитування, 

інформаційні кампанії 

- 

консультаційні послуги - 

обладнання - 

будівельні, ремонтні роботи, 

технічний нагляд 

- 

адміністративні витрати 

виконавця 

- 

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими 
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Кількісні та/або якісні критерії 

результативності проекту 

(програми) 

Заплановані результати на 

кінець звітного періоду 

Фактичні результати на 

кінець звітного періоду 

Виконання робіт відповідно до 

об’єму і термінів, що вказані у 

Технічному завданні на проект. 

Початковий звіт з планом 

виконання проекту. 

 

- Розроблено початковий 

звіт з планом виконання 

проекту; 

- Виконується розробка 

проекту структури та змісту 

нормативного документу з 

вимогами до системи 

управління в сфері 

безпечного перевезення 

радіоактивних матеріалів. 

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми) 

За результатами проведення узагальненої оцінки бенефіціаром результатів проекту, 

міжнародна технічна допомога, надана партнером з розвитку, відповідає його потребам. 

В результаті реалізації проекту очікується значне вдосконалення нормативної бази за 

рахунок встановлення детальних вимог до системи управління та забезпечення 

відповідності правилам безпечного перевезення радіоактивних матеріалів.  

Впровадження нових нормативних документів та процедур щодо перевезення 

радіоактивних матеріалів сприятиме підвищенню ефективності регулювання безпеки в цій 

сфері.  

Нові нормативні документи допоможуть вдосконалити регулювання всієї діяльності з 

перевезення різних радіоактивних матеріалів в Україні. 

5. Проблемні питання та/або пропозиції 

Немає 

 

18.  РЕЗУЛЬТАТИ 

заключного моніторингу 

проекту (програми) «Зняття з експлуатації опромінювальних 

установок та забезпечення безпечного зберігання джерел іонізуючого 

випромінювання» (реєстраційна картка 4056-01) 
                                            

Піврічний/річний/заключний (зазначити 

необхідне) 

Заключний 

Період звітування 23.02.2018- 31.12.2020 

1. Вихідні дані проекту (програми) 

Партнер з розвитку Уряд Федеративної Республіки 

Німеччина через Федеральне 

міністерство навколишнього 

середовища, охорони природи та 

ядерної  безпеки Німеччини  (BMU). 

Виконавець - Товариство з безпеки 

установок та реакторів Німеччини 

(GRS) gGmbH. 

Бенефіціар Державна інспекція ядерного 

регулювання України 

Реципієнт ДП «УДВП Ізотоп» 
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Номер реєстраційної картки проекту 4056-01 від 23.12.2019 

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів 

Узагальнені результати реалізації проекту 

(програми) в кількісних та/або якісних показниках  

Виконано роботи та підготовлено  

звіти за  три етапи Договору, а саме: у 

проекті брали участь 34 об'єкти 

України, з яких зібрано 269 шт. ВДІВ. 

Із зібраних 269 шт. ВДІВ, 111 шт. 

передані на довготривале зберігання 

на ДСП «Об'єднання «Радон». На 

складі ізотопної продукції ТСК ДП 

«УДВП Ізотоп» залишилося 158 шт. 

ВДІВ, для яких забезпечено безпечне 

зберігання. 

Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено 

інформацію про результати реалізації проекту 

(програми) та інші матеріали або документи, 

розроблені в рамках проекту (програми) 

Інформацію на інтернет-ресурсах не 

розміщувалося, враховуючи вимоги 

Виконавця щодо конфіденційності, 

встановлені в Договорі. Інші 

матеріали або документи, відповідно 

до умов Договору, не розроблялися. 

Загальна сума витрачених під час реалізації 

проекту (програми) коштів міжнародної технічної 

допомоги на кінець звітного періоду (за 

наявності), 

у тому числі за категоріями: 

75 000 Евро 

послуги з організації тренінгів, навчання, 

опитування, інформаційні кампанії 

відсутні 

консультаційні послуги відсутні 

обладнання відсутні 

будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд відсутні 

адміністративні витрати виконавця 

 

відсутні 

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими 

Кількісні та/або якісні критерії 

результативності проекту (програми) 

Заплановані 

результати на кінець 

звітного періоду 

Фактичні результати на 

кінець звітного періоду 

Кількісні критерії – кількість об'єктів 

Списку-6, на яких мають бути зібрані 

ВДІВ, а також кількість зібраних 

ВДІВ. Підготовка та відправка 

Виконавцю звітів за 1-й, 2-й та 3-й 

етапи роботи. 

Якісні критерії – забезпечення 

радіаційної безпеки на всіх етапах 

поводження з ВДІВ. 

Зібрати 153 шт. ВДІВ 

на 38 об'єктах 

України за Списком-

6, перевезти їх на 

склад ізотопної 

продукції 

підприємства та 

забезпечити їх 

безпечне зберігання. 

Підготовка трьох 

звітів за 1-й, 2-й та 3-й  

етапи роботи. 

Переклад звітів на 

німецьку мову та 

Зібрано 237 шт. ВДІВ на 

34 об'єктах Списку-6. 4 

об'єкти відмовилися  

віддати ВДІВ. Зібрані 

ВДІВ перевезено на склад 

ізотопної продукції  

підприємства, де 

забезпечено їх безпечне 

зберігання.  

 Виконано роботи, 

заплановані на 3-ому етапі 

проекту, а саме:  

розряджено ВДІВ з 

контейнерів та інших 

упакувань, в яких вони 
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відправлення їх 

Виконавцю.  

були привезені, та 

проведено їх 

ідентифікацю в «гарячій» 

камері.  Після цього ВДІВ, 

відповідно до типу 

випромінювання, 

перекладено у власні  

контейнері ДП «УДВП 

Ізотоп» для зберігання  до 

часу  можливості їх 

перевезення на ДСП 

«Об'єднання «Радон». 

Підготовлено три звіти за 

1-й, 2-й та 3-й  етапи 

роботи. Звіти перекладено 

на німецьку мову та  

відправлено Виконавцю. 

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми) 

Проект  виконано, у відповідності з  договором ДП «УДВП Ізотоп» та GRS, у  повному 

обсязі та  якісно з точки зору дотримання норм радіаційної безпеки та законодавства 

України в сфері використання ядерної енергії. Показники кількості зібраних ВДІВ на 

об'єктах України на 84 одиниці перевищують ті, що заплановані  в підписаному договорі.  

Виконання проекту  не тільки підвищило стан безпеки на об'єктах України, але і попередило 

випадки можливого забруднення навколишнього середовища та використання цих ВДІВ в 

терористичних цілях. 

5. Проблемні питання та/або пропозиції 

Немає 

 

 

 


