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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАТОМРЕГУЛЮВАННЯ НА 2021 РІК  
 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ З ВИКОНАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ між Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106. 

ПЕРЕГЛЯД та РОЗРОБКА НОРМ ТА ПРАВИЛ З ЯДЕРНОЇ ТА РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ з урахуванням сучасних міжнародних 

норм з безпеки. 

УЧАСТЬ У ЗАКОНОДАВЧОМУ ВРЕГУЛЮВАННІ поводження з техногенно-підсиленими джерелами іонізуючого 

випромінювання природного походження.   

РЕАЛІЗАЦІЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ ЩОДО СТВОРЕННЯ ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ТА ОБЛІКУ 

ІНДИВІДУАЛЬНИХ ДОЗ ОПРОМІНЕННЯ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання створення єдиної 

державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення» від 18 листопада 2020 р. № 1141. 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГУЛЮЮЧОГО СУПРОВОДУ: 

• реалізації Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС; 

• проєктів диверсифікації постачання ядерного палива для енергоблоків АЕС України; 

• введення в експлуатацію комплексу конфайнмента та об’єкта «Укриття»; 

• фізичного пуску та дослідно-промислової експлуатації ядерної підкритичної установки «Джерело нейтронів, засноване на 

підкритичній збірці, керованій прискорювачем електронів»; 



 
 

 
 

• будівництва та введення в експлуатацію Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП); 

• робіт з періодичної переоцінки безпеки енергоблоку № 2 Рівненської АЕС та №6 Запорізької АЕС; 

• проведення державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки матеріалів, що обґрунтовують можливість видачі ліцензії на 

експлуатацію Сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2); 

• створення ефективних систем обліку та контролю ядерних матеріалів на ЦСВЯП та СВЯП-2; 

• діяльності з видобування, переробки уранових руд, розробка та введення в дію норм з радіаційної безпеки у сфері безпеки  

видобування та переробки уранових руд; 

• експлуатації Централізованого сховища для довгострокового зберігання відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання 

(ЦСВДІВ); 

• експлуатації Спеціально обладнаного приповерхневого сховища для захоронення низько- та середньоактивних короткоіснуючих 

радіоактивних відходів (СОПСТРВ); 

• експлуатації сховищ для захоронення радіоактивних відходів – ТРВ-1 і ТРВ-2; 

• будівництва сховища для довгострокового зберігання осклованих високоактивних радіоактивних відходів; 

• діяльності з приведення в безпечний стан об’єктів та майданчика колишнього уранового виробництва виробничого об’єднання 

«Придніпровський хімічний  завод» на 2019-2023 роки. 

 

ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ в частині досягнення стратегічних цілей захищеності, а саме: мінімізації ризиків 

скоєння актів ядерного тероризму, крадіжок ядерного матеріалу, РАВ та інших ДІВ, а також зміцнення режиму нерозповсюдження 

ядерної зброї.  

 

 



 
 

 
 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДІЮЧИХ ПРОЄКТІВ співробітництва із регулюючими органами Швеції, Норвегії, Сполучених 

Штатів Америки та іншими країнами-партнерами, включаючи проєкти співробітництва з Європейською Комісією в рамках Інструменту 

співробітництва в сфері ядерної безпеки (INSC), проєкти Програми Технічного Співробітництва МАГАТЕ та інших програм під егідою 

організації; участь у діяльності WENRА; взаємодія з Європейською групою регуляторів ядерної безпеки (ENSREG). 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УКРАЇНИ за Об’єднаною конвенцією про безпеку поводження з відпрацьованим 

паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами та Конвенцією про ядерну безпеку. 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ НАДАННЯ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ. 

ФОРМУВАННЯ, ОЦІНКА, ПІДТРИМКА ТА ПОСТІЙНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ЛІДЕРСТВА І МЕНЕДЖМЕНТУ 

в Держатомрегулювання для забезпечення ефективного регулювання ядерної та радіаційної безпеки. Проведення внутрішніх та 

зовнішніх аудитів та реалізація плану з удосконалення системи управління якістю. 

Проведення аудиту, розвиток  та підтримка ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ. 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ в Апараті Держатомрегулювання, підтримка достатньої 

кількості фахівців, які мають досвід роботи та необхідні кваліфікаційні навики з виконання функцій  нормативної, дозвільної та 

наглядової діяльності в сфері використання ядерної енергії, аварійного реагування, безпеки перевезень радіоактивних матеріалів та 

фізичного захисту, забезпечення їх періодичної професійної підготовки з обізнаності із стандартами МАГАТЕ, законодавством ЄС та 

у зв’язку з розвитком і впровадженням нових радіаційних та ядерних технологій. 

 


