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Загальні положення забезпечення безпеки зняття з експлуатації 

ядерних установок 

 

І. Загальні положення 

 

1. Ці Загальні положення встановлюють мету, критерії та основні 

вимоги ядерної та радіаційної безпеки діяльності з планування, підготовки, 

здійснення та завершення зняття з експлуатації ядерних установок. 

 

2. Загальні положення є обов’язковими для експлуатуючої організації 

ядерної установки та інших суб’єктів діяльності у сфері використання 

ядерної енергії, що залучаються експлуатуючою організацією під час 

здійснення або планування та підготовки зняття з експлуатації ядерної 

установки. 
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          3. Ці Загальні положення рекомендовані для застосування в роботі 

конструкторськими та проектними організаціями, організаціями науково-

технічної підтримки, будівельними, монтажними, ремонтними, 

налагоджувальними організаціями, підприємствами з виготовлення і 

постачання систем та обладнання, важливих для безпеки ядерної установки. 

 

4. Для зняття з експлуатації ядерних установок, проект зняття з 

експлуатації яких на дату введення в дію цих Загальних положень не 

затверджений у встановленому порядку, вимоги Загальних положень мають 

виконуватись в повному обсязі. Обсяги та терміни реалізації вимог цих 

Загальних положень стосовно зняття з експлуатації ядерних установок, для 

яких, на дату набрання ними чинності, проект зняття з експлуатації 

затверджений у встановленому порядку, обґрунтовуються експлуатуючою 

організацією і погоджуються Держатомрегулювання.  

 

5. У цих Загальних положеннях вживаються скорочення, які мають такі 

значення: 

ЕО – експлуатуюча організація; 

ЗЕ – зняття з експлуатації; 

ЗАБ – звіт з аналізу безпеки; 

НПА – нормативно-правовий акт; 

РАВ – радіоактивні відходи; 

ЯРБ – ядерна та радіаційна безпека; 

ЯУ – ядерна установка. 

 

6. У цих Загальних положеннях терміни вживаються у значеннях, 

наведених у Законах України «Про поводження з радіоактивними 

відходами», «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», 

«Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Загальних 

положеннях безпеки при поводженні з радіоактивними відходами до їх 
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захоронення, затверджених наказом Державної інспекції ядерного 

регулювання України 01 серпня 2017 року № 279 та зареєстрованих в 

Міністерстві юстиції України 22 серпня 2017 року за № 1045/30913, 

Державних санітарних правилах «Основні санітарні правила забезпечення 

радіаційної безпеки України», затверджених наказом Міністерства охорони 

здоров’я України від 02 лютого 2005 року № 54 та зареєстрованих в 

Міністерстві юстиції України 20 травня 2005 року за № 552/10832, 

Державних гігієнічних нормативах «Норми радіаційної безпеки України 

(НРБУ-97)», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України 

від 14 липня 1997 року № 208 та введених у дію постановою Головного 

державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1997 року № 62. 

 

ІІ. Мета безпеки ЗЕ ЯУ 

 

1. Загальною метою забезпечення безпеки під час ЗЕ ЯУ є захист 

персоналу, населення, у тому числі майбутніх поколінь людей, та 

навколишнього природного середовища від негативного радіаційного 

впливу.  

 

2. ЗЕ ЯУ здійснюється з метою досягнення: 

повного або обмеженого звільнення ЯУ та майданчика ЯУ від 

регулюючого контролю; 

умов, які забезпечують максимальне зменшення обмежень на 

використання майданчика ЯУ.  

Для забезпечення цього передбачають: 

дезактивацію та поступове звільнення ЯУ від радіоактивних матеріалів,; 

скорочення та скасування обмежень та обсягів радіаційного контролю в 

зоні спостереження та санітарно-захисній зоні ЯУ; 

досягнення кінцевого стану майданчика ЯУ. 
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3. Досягнення мети ЗЕ ЯУ здійснюється з урахуванням інших об’єктів, 

що розміщені на майданчику ЯУ. Під час ЗЕ ЯУ враховується наявність: 

інших ЯУ, об’єктів, призначених для поводження з РАВ; 

об’єктів інфраструктури, споруд та систем загального для таких об’єктів  

та ЯУ, яка знімається з експлуатації, призначення. 

Враховуються обмеження на майданчику ЯУ, пов’язані з 

вищезазначеними об’єктами. 

 

4. На базі частини ЯУ, яка знімається з експлуатації, допускається 

створення нової ЯУ та/або об’єкта, призначеного для поводження з РАВ. 

Для нового об’єкта, повинні бути реалізовані всі передбачені 

законодавством заходи й процедури щодо його розміщення, проектування, 

створення та ліцензування.  

 

5. Допускається приєднання певної частини ЯУ, яка знімається з 

експлуатації, до іншого вже існуючого об’єкта. 

Ця частина ЯУ вважається виключеною зі складу ЯУ після затвердження 

в установленому порядку технічної та проектної документації щодо 

приєднання її до іншого об’єкта. 

 

6. ЕО забезпечує на етапі ЗЕ ЯУ пожежну безпеку відповідно до 

законодавства України. 

 

7. ЕО визначає обсяги оцінок безпеки ЗЕ ЯУ, організаційних та 

технічних заходів з безпеки на основі диференційованого підходу в 

залежності від ступеня небезпеки ЯУ у процесі ЗЕ, зокрема, від обсягів та 

характеристик радіоактивних та інших небезпечних матеріалів, що можуть 

знаходитись на ЯУ, видів робіт та операцій, що виконуються, можливих 

наслідків аварій. 
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8. ЕО у процесі планування, підготовки та здійснення ЗЕ ЯУ визначає, 

документує та переоцінює порядок застосування диференційованого підходу 

з урахуванням поступового звільнення ЯУ від радіоактивних матеріалів в 

ході ЗЕ. 

 

9. ЕО під час ЗЕ ЯУ забезпечує реалізацію стратегії 

глибокоешелонованого захисту відповідно до вимог Загальних положень 

безпеки при поводженні з радіоактивними відходами до їх захоронення, 

затверджених наказом Державної інспекції ядерного регулювання України 

від 01 серпня 2017 року № 279, зареєстрованих в Міністерстві юстиції 

України 22 серпня 2017 року за № 1045/30913. 

 

ІІІ. Інтегрована система управління ЗЕ ЯУ 

 

1. Відповідальність за забезпечення безпеки 

 

1. ЕО несе відповідальність за радіаційний і фізичний захист та безпеку 

ЯУ, що знімається з експлуатації, незалежно від діяльності та 

відповідальності постачальників послуг та Держатомрегулювання. 

 

2. ЕО забезпечує необхідні фінансові, матеріальні та людські ресурси, 

відповідну організаційну структуру для підтримання рівня безпеки, 

передбаченого нормами та правилами з ЯРБ, а також виконання умов 

виданих ліцензій (дозволів) з урахуванням етапу ЗЕ. 

 

3. ЕО надає до Держатомрегулювання звіти за результатами діяльності зі 

ЗЕ відповідно до умов виданих документів дозвільного характеру, норм та 

правил з ЯРБ. 

ЕО забезпечує інформування населення, громадськості, органів 

місцевого самоврядування про виконання ЗЕ ЯУ, рівень безпеки ЯУ та 
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поступове зменшення небезпек, пов’язаних зі знаходженням на ЯУ 

радіоактивних матеріалів та РАВ, можливі негативні впливи на населення і 

навколишнє природне середовище та поступове зменшення цих впливів, 

заходи та засоби з їх попередження. 

 

4. ЕО несе повну відповідальність за безпечне ЗЕ ЯУ протягом усіх 

етапів життєвого циклу ЯУ. 

 

5. ЕО, виходячи з вимог НПА, визначає конкретні цілі безпеки ЗЕ ЯУ, 

встановлює та запроваджує політику безпеки та забезпечує надання 

питанням безпеки найвищого пріоритету. 

 

6. Відповідальність щодо забезпечення безпеки лишається за ЕО, 

незалежно від виконання конкретних завдань постачальниками послуг, та їх 

відповідальності. ЕО забезпечує власний контроль за наданням послуг та 

безпечним виконанням робіт постачальниками послуг. 

 

7. ЕО забезпечує взаємоузгодженість діяльності різних постачальників 

послуг, які виконують проектування ЗЕ ЯУ та практичну реалізацію на ЯУ 

проекту ЗЕ. 

 

8. ЕО виконує оцінки фінансових ресурсів для ЗЕ ЯУ та забезпечує 

фінансові гарантії та ресурси з метою покриття витрат, пов’язаних з 

безпечним ЗЕ ЯУ, включаючи поводження з РАВ, утвореними під час ЗЕ. 

 

2. Організаційна структура 

 

1. ЕО встановлює організаційну структуру для управління та реалізації 

ЗЕ ЯУ. 
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2. ЕО оцінює відповідність організаційної структури діяльності на 

різних етапах ЗЕ ЯУ з метою безпечного здійснення ЗЕ ЯУ на різних етапах, 

а також забезпечення відповідних аварійного реагування та поводження з 

РАВ. 

 

3. ЕО забезпечує розподіл повноважень та обов’язків між структурними 

підрозділами та персоналом, а також процедури взаємодії, зокрема, у разі 

залучення постачальників послуг. 

 

3. Збереження інформації 

 

1. ЕО забезпечує збирання, аналіз, систематизацію та збереження 

достатньої інформації про ЯУ для цілей її ЗЕ.  

 

2. ЕО забезпечує аналіз, документування та використання під час 

здійснення ЗЕ ЯУ досвіду її експлуатації, знань та досвіду експлуатаційного 

персоналу.  

 

3. Протягом життєвого циклу ЯУ ЕО за встановленими процедурами 

здійснює збирання, аналіз, документування, збереження та своєчасну 

актуалізацію інформації про ЯУ, що може бути використана під час 

планування та здійснення діяльності зі ЗЕ. До такої інформації належать: 

дані про територію, на якій побудована ЯУ; 

проектна документація зі змінами, внесеними під час будівництва та 

введення в експлуатацію ЯУ, а також під час її модифікації у період 

експлуатації; 

дані про проведені під час експлуатації ЯУ ремонти, модернізації, 

встановлення нового обладнання; 

технологічний регламент експлуатації ЯУ; 

звітність щодо ядерного палива та його пошкоджень; 
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дані про РАВ та інші небезпечні відходи, про їх обсяги, характеристики, 

застосовані заходи попередньої обробки та/або переробки, про їх зберігання 

на ЯУ, передачу з ЯУ на інші об’єкти, призначені для поводження з РАВ та 

іншими небезпечними відходами; 

відомості про аварійні ситуації та аварії під час експлуатації та ЗЕ; 

дані про радіоактивні матеріали, що знаходяться на ЯУ під час 

експлуатації та ЗЕ; 

дані про радіаційний стан ЯУ під час її експлуатації та ЗЕ; 

дані про дози опромінення персоналу під час експлуатації та ЗЕ ЯУ; 

відомості про інженерні та радіаційні обстеження ЯУ під час її 

експлуатації та ЗЕ; 

дані про викиди та скиди радіоактивних речовин у навколишнє 

середовище у нормальних та аварійних умовах; 

проектна та проектно-технологічна документація щодо ЗЕ ЯУ зі 

змінами, внесеними під час ЗЕ. 

Цю інформацію ЕО систематизує, зберігає та актуалізує у базі даних. 

 

4. ЕО забезпечує протягом усього періоду експлуатації ЯУ отримання, 

актуалізацію та облік даних про радіоактивні матеріали та РАВ, що 

утворюються та знаходяться на ЯУ та прогнозує накопичення радіоактивних 

матеріалів та РАВ наприкінці етапу експлуатації. Під час ЗЕ дана облікова 

система повинна містити дані щодо реальних обсягів, характеристик та 

розміщення радіоактивних матеріалів та РАВ на ЯУ. 

 

5. ЕО забезпечує управління документацією з метою збереження 

необхідної інформації тривалий час та її своєчасного оновлення в ході 

реалізації заходів щодо ЗЕ. У системі управління документацією ЕО 

передбачає процедури, які забезпечують використання персоналом (як ЕО, 

так і постачальників послуг) тільки чинних затверджених документів.  
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6. ЕО забезпечує аналіз, документування та збереження інформації про 

досвід та знання, отримані під час ЗЕ ЯУ, збереження документації про ЗЕ 

ЯУ, передачу інформації та документації іншим організаціям у обсязі, 

необхідному для виконання цими організаціями робіт із ЗЕ ЯУ. 

 

4. Впровадження системи управління діяльністю 

 

1. ЕО відповідно до затверджених політики, стратегії та цілей ЗЕ 

розробляє, впроваджує, оцінює та постійно поліпшує систему управління 

діяльністю з дотриманням Загальних вимог до системи управління 

діяльністю у сфері використання ядерної енергії, затверджених наказом 

Державної інспекції ядерного регулювання України від 19 грудня 2011 року 

№ 190 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 року 

за № 17/20330. 

 

2. Система управління діяльністю застосовується на всіх етапах ЗЕ та 

забезпечує єдину структуру процесів планування, підтримки та здійснення 

ЗЕ ЯУ з дотриманням вимог безпеки. 

 

3. Система управління діяльністю під час ЗЕ розробляється з метою 

забезпечення дотримання вимог з ЯРБ та охорони навколишнього 

природного середовища під час ЗЕ. Система управління діяльністю визначає, 

зокрема: 

політику ЕО, відповідно до якої питанням безпеки надається найвищий 

пріоритет; 

чітке розмежування повноважень і відповідальності при прийнятті 

рішень з безпеки; 

організаційні заходи та передачу інформації з безпеки в межах окремого 

підрозділу та між окремими підрозділами ЕО; 

чіткі обов’язки кожної особи щодо безпеки; 
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вимоги щодо необхідності своєчасного виявлення проблем, які 

впливають на безпеку, та їх вирішення; 

положення стосовно належної підготовки та кваліфікації персоналу; 

програму якості під час ЗЕ ЯУ; 

положення щодо ведення баз даних, підтримання у актуальному стані та 

зберігання необхідної документації у такий спосіб, що забезпечить 

доступність інформації в майбутньому. 

 

4. ЕО оцінює систему управління діяльністю постачальників послуг у 

частині, що стосується виконання робіт, до яких ЕО залучає постачальників. 

ЕО забезпечує: 

визначення конкретних видів та обсягів робіт, до яких залучаються 

постачальники; 

розподіл обов’язків між ЕО та постачальниками; 

впровадження процедур взаємодії між ЕО та постачальниками; 

самостійний контроль виконання постачальниками робіт, їх належної 

якості та дотримання вимог з безпеки. 

 

5. ЕО забезпечує впровадження системи управління діяльністю на усіх 

етапах ЗЕ, враховуючи зміни стану ЯУ та діяльність зі ЗЕ ЯУ. 

 

5. Забезпечення культури безпеки 

 

1. ЕО під час ЗЕ забезпечує та підтримує культуру безпеки відповідно до 

Загальних вимог до системи управління діяльністю у сфері використання 

ядерної енергії, затверджених наказом Державної інспекції ядерного 

регулювання України від 19 грудня 2011 року № 190 та зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 року за № 17/20330. 
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2. ЕО, а також юридичні та фізичні особи, які здійснюють проектування, 

виготовлення та постачання продукції і послуг щодо ЗЕ, у своїй діяльності 

дотримуються основних принципів культури безпеки, а саме: 

пріоритет безпеки над економічними та виробничими цілями; 

визнання загальних цілей безпеки на рівні керівництва та персоналу, що 

здійснюють діяльність зі ЗЕ; 

відповідальність, яка реалізується через встановлення чітких 

повноважень та обов’язків керівництва та персоналу; 

підзвітність керівництва та посадових осіб усіх рівнів за забезпечення 

безпеки; 

мотивація, яка формується шляхом створення системи заохочень для 

стимулювання та забезпечення ресурсами високих показників безпеки; 

заохочення участі керівництва та персоналу у розробці та впровадженні 

політики, правил та процедур, що стосуються безпеки; 

заохочення до відкритого спілкування стосовно безпеки; 

удосконалення діяльності, спрямованої на підвищення рівня культури 

безпеки; 

компетентність, яка забезпечується шляхом професійної підготовки 

персоналу та оцінки його кваліфікації; 

безперервність передачі досвіду персоналу з урахуванням тривалості  

ЗЕ; 

інформування, як мінімум щорічне, керівництва та персоналу ЕО та 

підрядних організацій щодо важливості та ефективності заходів з безпеки; 

якісне ведення документації; 

власний контроль і нагляд, які включають внутрішній контроль та 

нагляд за виконанням робіт, забезпечення чіткого регламентування 

виконання робіт. 

 

6. Забезпечення кваліфікації персоналу 
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1. ЕО забезпечує необхідну кількість персоналу відповідної кваліфікації 

для безпечного виконання ЗЕ ЯУ на різних етапах. ЕО встановлює вимоги до 

кваліфікації персоналу відповідно до його посадових обов’язків, розробляє, 

реалізує, періодично оцінює та оновлює систему професійної підготовки, 

перепідготовки та атестації персоналу.  

 

2. ЕО забезпечує зберігання та використання знань персоналу, що 

виконував експлуатацію ЯУ та її ЗЕ, а також забезпечує, наскільки це 

можливо, залучення цього персоналу до ЗЕ ЯУ.  

 

3. Персонал проходить необхідну підготовку, стажування на робочих 

місцях, перевірку знань перед допуском до самостійної роботи, а також 

періодичну підтримку кваліфікації.  

 

4 ЕО забезпечує під час ЗЕ ЯУ мінімізацію помилок персоналу, що 

можуть призвести до аварійних ситуацій та аварій. При цьому впроваджує 

заходи, що сприяють: 

прийняттю персоналом вірних рішень стосовно безпечного стану ЯУ та 

виконання робіт або виникнення порушень безпеки; 

виявленню помилок персоналу, їх виправленню та/або компенсації; 

виконанню захисних та корегувальних дій у разі порушення безпечного 

стану ЯУ та виконання робіт. 

 

ІV. Стратегія та планування ЗЕ ЯУ 

 

1. Врахування ЗЕ при проектуванні, будівництві, введенні у 

експлуатацію та експлуатації ЯУ 

 

1. ЕО враховує необхідність ЗЕ ЯУ під час планування її створення, 

проектування, будівництва, введення в експлуатацію та експлуатації. 



13 
 

 

 

2. ЕО під час вибору майданчика для розміщення ЯУ здійснює 

початкове радіологічне обстеження майданчика, що включає отримання 

інформації про радіаційну ситуацію на ньому до будівництва, для порівняння 

із запропонованим кінцевим станом після ЗЕ. Для випадків, коли таке 

початкове радіологічне обстеження раніше не проводилось, замість даних 

цього обстеження потрібно використовувати дані з майданчиків зі схожими 

характеристиками, на яких не виконувалось будівництво.  

 

3. На етапі проектування ЯУ: 

вибирають конструкційні матеріали з урахуванням можливого 

зменшення їх забруднення, мінімізації поширення активованих продуктів 

корозії, полегшення дезактивації поверхонь, зменшення накопичення 

радіоактивних речовин у важкодоступних місцях конструкцій (зворотні 

ухили, приямки, порожнини тощо), мінімізації обсягу потенційно 

небезпечних матеріалів; 

виконують планування приміщень та розміщення систем і обладнання 

ЯУ з урахуванням необхідності вилучення з приміщень демонтованих 

компонентів, включаючи великі фрагменти, вільного відокремлення та 

дистанційного переміщення високоактивних компонентів, розміщення 

обладнання під час ЗЕ ЯУ. 

 

4. На етапі експлуатації ЯУ ЕО реалізує заходи, які спрямовані на 

безпечне ЗЕ ЯУ, зокрема:  

мінімізацію радіоактивного забруднення ЯУ, розповсюдження та 

накопичення радіоактивних речовин та матеріалів; 

характерізацію та облік РАВ, що утворюються; 

обстеження та розрахунки з метою прогнозування обсягів та 

характеристик РАВ, які будуть утворені у майбутньому під час експлуатації 

та ЗЕ ЯУ; 
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комплексне інженерно-радіаційне обстеження для забезпечення 

даними про стан ЯУ, які необхідні для розробки проекту ЗЕ, ЗАБ та  іншої 

документації щодо ЗЕ; 

створення інформаційної бази даних з надійною системою зберігання 

інформації; 

часткове створення інфраструктури, що необхідна для припинення 

експлуатації та ЗЕ ЯУ. 

 

2. Обґрунтування стратегії ЗЕ ЯУ 

 

1. ЕО на етапі проектування ЯУ розробляє та затверджує стратегію ЗЕ 

ЯУ. Ця стратегія повинна відповідати державній політиці та стратегії у 

сферах розвитку атомної енергетики, поводження з РАВ. Стратегія ЗЕ ЯУ 

підлягає погодженню з Держатомрегулювання. 

 

2. Стратегія ЗЕ ЯУ включає описи та порівняння можливих варіантів, 

строків ЗЕ та кінцевого стану після завершення ЗЕ ЯУ. Базовими є варіанти 

невідкладного ЗЕ ЯУ та відкладеного ЗЕ ЯУ. Варіанти відкладеного ЗЕ ЯУ 

обґрунтовують.  

У стратегії ЗЕ визначають обраний варіант ЗЕ ЯУ. 

 

3. Варіант відкладеного ЗЕ ЯУ може включати такі етапи ЗЕ ЯУ: 

остаточне закриття та консервація, витримка, демонтаж. У випадку вибору 

варіанта відкладеного ЗЕ ЯУ у стратегії ЗЕ на основі диференційного підходу 

визначають черговість, тривалість, основний зміст етапів ЗЕ та стан ЯУ після 

кожного етапу ЗЕ. При цьому враховують ступінь небезпеки ЯУ, видів робіт 

та операцій на кожному етапі ЗЕ, можливі наслідки аварій. 

 

4. Вибір варіанту відкладеного ЗЕ ЯУ здійснюють з урахуванням 

необхідності забезпечення: 
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безпечного стану ЯУ під час усього процесу ЗЕ; 

підтримки ЯУ у безпечному стані з мінімізацією: використання 

активно функціонуючих систем та обладнання, обсягів контролю, обсягів 

робіт персоналу; 

безпечного демонтажу ЯУ, зокрема,  після етапу витримки; 

завершення ЗЕ ЯУ у визначений строк; 

достатності фінансових ресурсів з врахуванням, зокрема,  відкладеного 

демонтажу ЯУ. 

У разі обрання варіанту відкладеного ЗЕ ЯУ ЕО у стратегії ЗЕ 

демонструє врахування зазначених вимог.  

ЕО також обґрунтовує, що буде забезпечено дотримання принципу 

зниження тягаря на майбутні покоління. 

 

5. У випадку дострокового ЗЕ ЯУ стратегію ЗЕ переглядають з 

урахуванням причин припинення експлуатації ЯУ, стану ЯУ, фактичної 

готовності до її ЗЕ. 

 

6. У випадку розміщення на майданчику більше одної ЯУ ЕО 

розробляє та узгоджує з Держатомрегулювання загальну стратегію ЗЕ усіх 

ЯУ на майданчику з врахуванням взаємозв’язків між ЯУ, їх загальної 

інфраструктури на майданчику, загальних обсягів та розподілу у часі РАВ та 

інших небезпечних відходів, утворення яких прогнозується під час ЗЕ, 

необхідних загальних матеріальних, людських та фінансових ресурсів. 

 

3. Етапи ЗЕ ЯУ 

 

1. ЗЕ передує етап припинення експлуатації. Головна мета цього етапу 

– приведення ЯУ до стану, за якого ядерне паливо відсутнє на її майданчику. 

На етапі припинення експлуатації здійснюються такі основні заходи:  
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інженерні та радіаційні обстеження (додаткові до комплексного 

інженерно-радіаційного обстеження, що виконується до припинення 

експлуатації); 

складання реєстру радіоактивно забруднених та активованих споруд, 

систем і обладнання та картограм радіаційного забруднення; 

видалення ядерного палива з ЯУ; 

вилучення рідких технологічних середовищ з ЯУ; 

звільнення ЯУ від накопичених під час її експлуатації РАВ (повне або 

часткове);  

звільнення ЯУ від потенційно небезпечних субстанцій (горючих та 

хімічно небезпечних матеріалів, мастил тощо), використання яких не 

передбачається; 

дезактивація частини споруд, систем та обладнання ЯУ; 

остаточна зупинка окремих систем та обладнання ЯУ; 

модифікація, за необхідності, окремих споруд, систем та обладнання 

ЯУ, в тому числі частковий демонтаж устаткування, зовнішнього відносно 

реакторної установки, яке не впливає на безпеку та не потрібне в роботі на 

цьому етапі та під час ЗЕ ЯУ; 

розширення, наповнення та актуалізація бази даних для ЗЕ ЯУ; 

розробка, коригування, погодження та затвердження документації для 

першого етапу ЗЕ ЯУ; 

виконання процедур щодо отримання ліцензії на право здійснення 

діяльності зі ЗЕ ЯУ;  

впровадження адміністративних та організаційних заходів, що 

необхідні для забезпечення безпеки. 

ЕО забезпечує підтримку ЯУ у безпечному стані протягом усього 

періоду від початку припинення експлуатації ЯУ до початку ЗЕ ЯУ, 

враховуючі можливі затримки, зокрема пов’язані з видаленням ядерного 

палива з ЯУ. 
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2. Консервація 

Основна мета етапу консервації – приведення ЯУ до стану, за якого 

забезпечується безпечне зберігання радіоактивних матеріалів та РАВ 

(активованих та забруднених систем та обладнання, експлуатаційних та 

інших РАВ, що знаходяться на ЯУ, тощо) протягом визначеного в плані 

(програмі) ЗЕ ЯУ строку, до їх поступового вилучення з ЯУ на наступних 

етапах ЗЕ, згідно із проектом та остаточним планом (програмою) ЗЕ ЯУ.  

На етапі консервації ЯУ приводиться до стану, що виключає 

можливість її використання за проектним призначенням. 

На цьому етапі  реалізуються такі основні заходи: 

актуалізація реєстру радіоактивно забруднених та активованих споруд, 

систем і обладнання ЯУ та картограм радіаційного забруднення; 

демонтаж споруд, систем та елементів, які не впливають на безпеку та 

не потрібні в роботі під час цієї та наступних етапах ЗЕ; 

збереження та укріплення фізичних бар’єрів, які запобігають 

поширенню радіоактивних речовин до незабруднених частин ЯУ та до 

навколишнього середовища; 

надійна консервація частини ЯУ, що не демонтується, зокрема 

створення нових фізичних бар’єрів для запобігання розповсюдженню 

радіоактивних речових (герметичне закриття розгалужень та підводів, 

ущільнення з’єднань, додаткова герметизація ряду приміщень тощо); 

створення умов для забезпечення тимчасового контрольованого 

зберігання радіоактивних матеріалів, що залишаються  на ЯУ; 

поводження з РАВ, що утворюються у ході виконання робіт, та 

передача цих РАВ спеціалізованим підприємствам; 

експлуатація сукупності споруд, систем та обладнання, які потрібні для 

підтримки ЯУ у безпечному стані та забезпечення безпеки персоналу, що 

виконує на ЯУ роботи чи операції; 

актуалізація бази даних для ЗЕ ЯУ; 
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виконання оцінок безпеки, розробка, корегування, затвердження та 

погодження документації для наступного етапу ЗЕ; 

виконання процедур щодо отримання дозволів на реалізацію 

наступного етапу ЗЕ;  

адміністративні та організаційні заходи, необхідні для забезпечення 

безпеки. 

 

3. Витримка 

Основна мета етапу витримки – суттєве зменшення активності 

радіонуклідів на законсервованій ЯУ за рахунок їх природного розпаду 

радіонуклідів. На цьому етапі реалізуються такі основні заходи: 

експлуатація сукупності споруд, систем та обладнання, що 

забезпечують безпечне зберігання радіоактивних матеріалів, які знаходяться 

в законсервованій ЯУ; 

періодичні інженерні та радіаційні обстеження та контроль стану 

законсервованої ЯУ; 

актуалізація реєстру радіоактивно забруднених та активованих споруд, 

систем і обладнання ЯУ та картограм радіаційного забруднення; 

демонтаж зовнішніх відносно частини ЯУ, що законсервована, споруд, 

систем та елементів, які не впливають на безпеку та не потрібні в роботі під 

час цієї та наступних етапах ЗЕ ЯУ; 

поводження з РАВ, що утворюються у ході виконання робіт, та 

передача цих РАВ спеціалізованим підприємствам; 

актуалізація бази даних для ЗЕ ЯУ; 

виконання оцінок безпеки, розробка, корегування, затвердження та 

погодження документації для наступного  етапу ЗЕ; 

виконання процедур щодо отримання дозволів на реалізацію 

наступного етапу ЗЕ;  

адміністративні та організаційні заходи, необхідні для забезпечення 

безпеки та реалізації вищезазначених та інших технічних заходів. 
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4. Демонтаж 

Основна мета етапу демонтажу – вилучення з ЯУ радіоактивних 

матеріалів та РАВ та подальше поводження з ними. На цьому етапі 

реалізуються такі основні заходи: 

демонтаж та вилучення споруд, систем та обладнання ЯУ; 

поводження з РАВ та їх передача спеціалізованим підприємствам з 

поводження з РАВ; 

експлуатація сукупності споруд, систем та обладнання ЯУ, необхідних 

для забезпечення безпечного демонтажу; 

радіаційні обстеження (в тому числі остаточне) компонентів ЯУ, що не 

підлягають демонтажу, зони спостереження та санітарно-захисної зони; 

виконання процедур щодо припинення радіаційного контролю в 

санітарно-захисній зоні та зоні спостереження, обумовленого існуванням 

даної ЯУ; 

виконання процедур щодо завершення процесу ЗЕ ЯУ; 

адміністративні та організаційні заходи, необхідні для забезпечення 

безпеки. 

 

4. Планування ЗЕ ЯУ 

 

1. На основі визначеної стратегії ЗЕ ЕО на етапі проектування ЯУ 

розробляє початковий план (концепцію) ЗЕ ЯУ.   

 

2. Початковий план (концепція) ЗЕ ЯУ затверджується у 

встановленому порядку в складі проекту її будівництва.  

Початковий план (концепція) ЗЕ ЯУ відображає наміри ЕО з вирішення 

у майбутньому питань: 

черговість та тривалість етапів ЗЕ ЯУ, основні заходи, що 

виконуватимуся  на кожному етапі, стан ЯУ та майданчика ЯУ по закінченні 
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кожного етапу, включаючи основні критерії оцінки стану безпеки та 

виконання ЗЕ ЯУ; 

комплекс основних заходів щодо поводження з РАВ та іншими 

небезпечними матеріалами, що утворені під час експлуатації та утворення 

яких прогнозується під час ЗЕ ЯУ, до їх захоронення, який базується на 

прогнозних оцінках їх обсягів та характеристик; 

плани майбутнього використання компонентів та матеріалів ЯУ та 

майданчика ЯУ з врахуванням рівня забруднення та встановлених критеріїв 

звільнення; 

обладнання та технології, які потрібні для ЗЕ; 

інфраструктура, що забезпечує діяльність із ЗЕ; 

основні заходи з радіаційного захисту та моніторингу персоналу, 

населення та навколишнього середовища, що базуються на прогнозних 

оцінках безпеки діяльності із ЗЕ та радіаційного стану ЯУ; 

основні заходи, що виконуються у випадках аварійних ситуацій та 

аварій; 

основні заходи фізичного захисту ЯУ; 

підготовка та залучення персоналу під час ЗЕ ЯУ;  

основні адміністративні та організаційні заходи для ЗЕ ЯУ; 

фінансове забезпечення ЗЕ ЯУ; 

основні заходи забезпечення якості. 

Початковий план (концепція) ЗЕ підтримується оцінкою безпеки ЗЕ 

ЯУ. 

 

3. До початку експлуатації ЯУ ЕО здійснює перегляд та узгодження з 

Держатомрегулюванням початкового плану (концепції) ЗЕ.  

ЕО переглядає план ЗЕ ЯУ не рідше ніж один раз на 10 років. ЕО під 

час перегляду плану ЗЕ враховує нові дані про фактори, які впливають на ЗЕ: 

стан ЯУ; 

досвід експлуатації ЯУ;  
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аварійні ситуації та аварії на ЯУ, наслідки яких впливають на ЗЕ; 

досвід ЗЕ подібних ЯУ; 

розвиток техніки та технологій ЗЕ та поводження з РАВ; 

зміни у чинному законодавстві; 

фінансове забезпечення; 

соціальні аспекти.  

ЕО переглядає план ЗЕ ЯУ в разі змін стратегії ЗЕ ЯУ. 

 

4. Якщо на одному майданчику розташовані кілька ЯУ, ЕО забезпечує 

врахування взаємозв’язків між усіма ЯУ у початковому плані (концепції) ЗЕ 

кожної ЯУ. 

 

5. ЕО на підтримку плану ЗЕ виконує оцінки безпеки діяльності із ЗЕ 

ЯУ. Обсяги та оцінки безпеки виконують відповідно до диференційного 

підходу залежно від рівню небезпеки ЯУ та змісту діяльності із її ЗЕ. 

 

6. У плані ЗЕ ЯУ визначають основні існуючі системи та обладнання, 

які передбачається використовувати під час її ЗЕ. У плані ЗЕ ЯУ також 

визначають потреби модифікації або заміни даних існуючих систем та 

обладнання, а також потребу у нових ЯУ для здійснення ЗЕ та поводження з 

РАВ. 

 

7. ЕО не пізніше ніж за півтора роки до закінчення планового терміну 

експлуатації ЯУ розробляє та затверджує у встановленому порядку проект ЗЕ 

ЯУ, ЗАБ ЗЕ ЯУ, остаточний план (програму) ЗЕ ЯУ. ЗАБ та остаточний план 

(програма) ЗЕ ЯУ підлягають погодженню Держатомрегулювання за 

результатами державної експертизи ЯРБ. 

 

8. Одразу після прийняття рішення про остаточне зупинення ЯУ ЕО 

інформує про це Держатомрегулювання. 
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9. Якщо ЯУ остаточно зупинена до завершення проектного терміну її 

експлуатації ЕО у термін не більше двох років (але не пізніше ніж за півтора 

роки до завершення проектного терміну експлуатації) розробляє та 

затверджує у встановленому порядку проект, ЗАБ та остаточний план 

(програму) ЗЕ ЯУ, якщо не встановлено вимоги до розроблення та 

затвердження цих документів у інші терміни.  

 

10. Остаточний план (програму) ЗЕ ЯУ розробляють відповідно до 

визначеної стратегії ЗЕ ЯУ та обґрунтування безпеки ЯУ. Остаточний план 

(програма) ЗЕ включає, зокрема: 

причини ЗЕ ЯУ; 

основні показники стану ЯУ; 

основні характеристики радіоактивних та інших небезпечних 

матеріалів, що знаходяться на ЯУ, включаючи відомості щодо їх типу, 

обсягів, місць розміщення, радіоактивного забруднення; 

мету ЗЕ ЯУ; 

цілі, послідовність та тривалість етапів ЗЕ ЯУ; 

основні заходи, що реалізуються на кожному етапі ЗЕ ЯУ, 

послідовність заходів; 

графік реалізації заходів на кожному етапі ЗЕ ЯУ;  

основні заходи з безпеки, що реалізуються на кожному етапі ЗЕ ЯУ; 

характеристику та критерії досягнення кінцевого стану майданчика ЯУ, 

та стану ЯУ після завершення кожного етапу ЗЕ ЯУ; 

плани щодо поводження з демонтованими системами, обладнанням та 

матеріалами об’єкта; 

плани майбутнього використання майданчика ЯУ; 

інфраструктуру, що забезпечуватиме ЗЕ ЯУ; 

основні заходи радіаційного захисту персоналу, населення, 

навколишнього природного середовища; 
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стратегію та комплекс основних заходів з дезактивації та звільнення 

радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю; 

стратегію та комплекс основних заходів поводження з радіоактивними 

та іншими небезпечними відходами, їх контролю та обліку; 

об’єкти, на яких планується переробка, зберігання та захоронення 

відходів, основні критерії передачі відходів на ці об’єкти; 

заходи щодо забезпечення фізичного захисту ЯУ; 

заходи щодо забезпечення пожежної безпеки; 

обґрунтування необхідних людських, фінансових і матеріальних 

ресурсів для виконання та завершення ЗЕ ЯУ; 

заходи з заключного радіаційного обстеження ЯУ та майданчику ЯУ по 

завершенні ЗЕ ЯУ. 

 

11. ЕО регулярно переглядає остаточний план (програму) ЗЕ ЯУ під 

час її ЗЕ. Оновлення остаточного плану (програми) ЗЕ ЯУ виконують, 

зокрема, у разі зміни стратегії ЗЕ, змін запланованих заходів зі ЗЕ, 

послідовності та термінів  їх виконання, змін регулюючих вимог. 

 

V. Процес ЗЕ ЯУ 

 

1. Процедури та регламент ЗЕ ЯУ 

 

1. ЕО у процесі ЗЕ ЯУ застосовує підтримку її у безпечному стані та 

поступове перетворення, зокрема, звільнення ЯУ від радіоактивних та інших 

небезпечних матеріалів. Процес ЗЕ ЯУ здійснюється з врахуванням 

визначеного порядку застосування диференційного підходу. 

ЕО здійснює діяльність з ЗЕ ЯУ відповідно до затвердженого 

остаточного плану (програми) ЗЕ, проекту ЗЕ та з застосуванням визначених 

і обґрунтованих  у ЗАБ заходів з забезпечення безпеки. 
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2. Основним документом, що регламентує підтримку ЯУ у безпечному 

стані, є технологічний регламент ЗЕ ЯУ, розроблений на основі проекту та 

ЗАБ ЗЕ ЯУ, а також технічної документації споруд, систем та обладнання, які 

експлуатуються на ЯУ з метою підтримки її у безпечному стані. 

Технологічний регламент ЗЕ ЯУ і зміни до нього підлягають погодженню 

Держатомрегулювання за результатами державної експертизи ЯРБ. 

 

3. Технологічний регламент ЗЕ ЯУ корегується з врахуванням змін стану 

ЯУ по мері її перетворення, змін стану та/або складу споруд, систем та 

обладнання, що експлуатуються (використовуються) для підтримки ЯУ у 

безпечному стані. 

 

4. Основними документами, за якими виконується перетворення ЯУ, є 

проекти виконання робіт, у яких, зокрема, визначають зони виконання робіт, 

їх облаштування та межі робіт, технологію виконання робіт, графіки робіт, 

комплекс конкретних заходів з забезпечення радіаційного захисту, заходи зі 

зберігання та поводження з РАВ. 

 

5. ЕО забезпечує взаємоузгодженість технологічного регламенту та 

проектів виконання робіт. 

 

6. ЕО контролює модифікації запланованої діяльності зі ЗЕ ЯУ 

відповідно до їхньої значимості для безпеки з метою забезпечення 

збереження рівня безпеки ЯУ та діяльності зі ЗЕ.  

 

2. Радіаційний захист персоналу, населення та навколишнього 

середовища 

 

1. Під час ЗЕ ЯУ забезпечується дотримання основних принципів 

радіаційного захисту: виправданості, неперевищення та оптимізації. 
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2. Виправданість ЗЕ ЯУ та відповідного поводження з РАВ 

розглядається в рамках обґрунтування виправданості діяльності зі створення 

ЯУ та її експлуатації. 

 

3. Дотримання принципу неперевищення під час ЗЕ ЯУ забезпечується 

шляхом неперевищення допустимих доз та ймовірностей опромінення для 

людей нинішнього та майбутніх поколінь. 

 

4. Радіаційний захист будь-яких осіб, що піддаються опроміненню під 

час ЗЕ ЯУ, оптимізується. Для цього вживаються всі необхідні заходи для 

зниження доз та зниження ймовірностей опромінення та/або кількості 

опромінюваних осіб настільки, наскільки це є можливим і досяжним з 

урахуванням економічних і соціальних факторів. 

 

5. Під час ЗЕ ЯУ забезпечується захист навколишнього природного 

середовища від шкідливих впливів, включаючи прогнозований вплив під час 

зберігання радіоактивних матеріалів протягом визначеного періоду етапу 

витримки, та вплив виконання робіт під час етапу демонтажу. З цією метою 

впроваджується комплекс технічних та організаційних заходів, спрямованих 

на запобігання розповсюдженню радіоактивних речовин в навколишнє 

природне середовище, встановлюється належний контроль рівнів викидів і 

скидів на всіх етапах ЗЕ ЯУ. 

 

6. У ЗАБ ЗЕ ЯУ визначають та обґрунтовують  організацію діяльності з 

забезпечення радіаційної безпеки, прогнозування та оцінки основних 

радіаційних факторів, рівнів радіаційного впливу на персонал, населення та 

навколишнє середовище, санітарно-гігієнічне зонування, радіаційно-

дозиметричний контроль, комплекс основних технічних заходів 

колективного захисту (дезактивація, вентиляція, герметизація тощо), 
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індивідуальний захист персоналу, його підготовку. Демонструють, що 

запропонована система заходів забезпечує виконання основних принципів 

радіаційного захисту: виправданості, неперевищення, оптимізації.  

 

7. Розробка та обґрунтування комплексу заходів з радіаційної безпеки 

виконується для кожного етапу ЗЕ ЯУ. Обсяги заходів з радіаційного захисту 

визначають та обґрунтовують у ЗАБ ЗЕ з врахуванням ступеня небезпеки ЯУ 

та змісту діяльності на різних етапах її ЗЕ. 

 

3. Поводження з радіоактивними відходами 

 

1. ЕО забезпечує мінімізацію РАВ, що утворюються під час експлуатації 

та ЗЕ ЯУ, та безпечне поводження з утвореними під час ЗЕ ЯУ РАВ, їх облік 

відповідно до Загальних положень безпеки при поводженні з радіоактивними 

відходами до їх захоронення, затверджених наказом Державної інспекції 

ядерного регулювання України 01 серпня 2017 року  

№ 279 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2017 року 

за № 1045/30913. 

ЕО розробляє та узгоджує з Держатомрегулюванням програму 

поводження з РАВ на етапі ЗЕ ЯУ, у якій визначає інтегрований процес 

поводження з усіма РАВ, що знаходяться на ЯУ та утворюються під час ЗЕ. 

 

2. У ЗАБ ЗЕ ЯУ визначають та обґрунтовують комплекс заходів із 

поводження з РАВ, зокрема прогнозування, мінімізацію, поводження з РАВ у 

місцях їх утворення, переробки, перевезення та зберігання РАВ. Надають 

оцінки обсягів та характеристик РАВ, що будуть утворюватися, аналіз 

достатності наявної інфраструктури для поводження з ними та додаткові 

потреби, а також плани щодо захоронення РАВ.  

Розробку та обґрунтування комплексу заходів із поводження з РАВ 

виконують для кожного етапу ЗЕ ЯУ. 



27 
 

 

 

3. ЕО створює інфраструктуру для поводження з РАВ заздалегідь, з 

урахуванням необхідності своєчасного виконання всіх заходів з безпечного 

поводження з РАВ, накопиченими в період експлуатації, а також з тими, які 

будуть утворені під час ЗЕ ЯУ. 

 

4. ЕО завчасно подає до спеціалізованих підприємств з поводження з 

РАВ заявки на приймання РАВ. У ЗАБ ЗЕ ЯУ демонструють забезпечення 

прийняття РАВ цими підприємствами відповідно до визначених у ЗАБ 

термінів та обсягів утворення цих РАВ та їх характеристик. Якщо своєчасне 

прийняття РАВ спеціалізованими підприємствами не забезпечується, ЕО 

передбачає створення власної інфраструктури для поводження з РАВ. 

ЕО під час ЗЕ забезпечує здійснення заходів для звільнення від 

регулюючого контролю радіоактивних матеріалів та РАВ згідно із Порядком 

звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю у рамках 

практичної діяльності, затвердженим наказом Державного комітету ядерного 

регулювання України від 01 липня 2010 року № 84, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 20 серпня 2010 року за № 718/18013. 

 

5. Перевезення радіоактивних матеріалів та відходів за межами 

майданчика ЯУ, що знімається з експлуатації, здійснюється відповідно до 

вимог Правил ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних 

матеріалів (ПБПРМ-2006), затверджених наказом Державного комітету 

ядерного регулювання України від 30 серпня 2006 року № 132, 

зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 18 вересня 2006 року за  

№ 1056/12930. 

 

4. Ведення радіаційно-дозиметричного контролю 
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1. ЕО забезпечує ведення радіаційно-дозиметричного контролю, 

моніторингу навколишнього природного середовища та індивідуального 

дозиметричного контролю персоналу під час ЗЕ ЯУ. 

 

2. ЕО: 

призначає з числа керівництва особу, відповідальну за ведення 

радіаційно-дозиметричного контролю та моніторингу, збереження та аналіз 

отриманих результатів; 

затверджує положення про службу радіаційної безпеки (особу або 

підрозділ, відповідальну(ий) за радіаційний контроль); 

встановлює контрольні рівні. 

Під час здійсненні радіаційно-дозиметричного контролю та моніторингу 

навколишнього природного середовища застосовуються вимірювальні 

лабораторії, засоби вимірювальної техніки, методики виконання вимірювань, 

атестовані у сфері поширення державного метрологічного нагляду. 

 

3. ЕО на основі остаточного плану (програми) ЗЕ та ЗАБ ЗЕ ЯУ 

розробляє та надає до Держатомрегулювання для погодження програму 

(регламент) радіаційно-дозиметричного контролю та моніторингу 

навколишнього природного середовища, що охоплює увесь період ЗЕ ЯУ 

(включаючи, зокрема, і етап витримки у випадку відкладеного ЗЕ). ЕО 

періодично переглядає цю програму по мірі перетворення ЯУ, зокрема, по 

мірі видалення з ЯУ радіоактивних матеріалів та відходів, змін бар’єрів, що 

забезпечують їх утримання та ізоляцію, змін викидів та скидів. 

 

4. ЕО забезпечує ведення бази даних результатів радіаційно-

дозиметричного контролю, моніторингу навколишнього природного 

середовища та індивідуального дозиметричного контролю персоналу, 

збереження відповідних даних, а також аналіз отриманих результатів. Аналіз 

отриманих результатів враховується при переоцінках рівня безпеки, розробці 
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і впровадженні заходів з підвищення безпеки діяльності та оптимізації 

радіаційного впливу на персонал, населення та навколишнє природне 

середовище. 

 

5. Забезпечення аварійної готовності і реагування 

 

1. ЕО під час ЗЕ ЯУ забезпечує організаційні заходи і технічні засоби 

для попередження аварійних ситуацій та аварій, обмеження їх впливу та 

ліквідації їх наслідків. 

 

2. Під час ЗЕ ЯУ ЕО підтримує рівень аварійної готовності, необхідний 

для ефективного реагування на аварії та інші надзвичайні ситуації, з метою: 

відновлення контролю над ситуацією; 

попередження та/або мінімізації наслідків; 

взаємодії з організаціями та установами, які беруть участь в аварійному 

реагуванні, з метою захисту персоналу, населення і навколишнього 

природного середовища. 

 

3. До початку здійснення ЗЕ ЯУ ЕО затверджує та погоджує у 

встановленому порядку план аварійних заходів та інструкції з дій персоналу 

у випадку радіаційних аварій. Плани аварійних заходів розробляються на 

основі вихідних даних, наведених у ЗАБ ЗЕ ЯУ, з урахуванням аналізу аварій 

і їх наслідків, проведеного під час оцінки безпеки об’єкта. 

 

4. Персонал ЕО проходить підготовку, необхідну для здійснення 

аварійного реагування. 

 

5. ЕО розробляє і реалізує програми планових протиаварійних навчань 

та тренувань для відпрацювання дій персоналу та взаємодії з відповідними 

організаціями та установами в умовах аварії та надзвичайних ситуацій. Після 
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проведення кожного протиаварійного тренування здійснюється оцінка його 

результатів, на основі якої розробляються та впроваджуються коригувальні 

заходи, спрямовані на виправлення виявлених недоліків і підтримку 

необхідного рівня аварійної готовності. 

 

6. Під час ЗЕ ЯУ ЕО переглядає і оновлює план аварійних заходів з 

врахуванням поточного стану ЯУ. При цьому ЕО враховує досвід, отриманий 

на основі аварійних навчать та тренувань, і досвід ліквідації аварійних подій 

у разі їх виникнення.  

 

 

 

 

 

6. Класифікація споруд, систем та обладнання за впливом на безпеку 

 

1. Споруди ЯУ під час її ЗЕ поділяються на категорії: 

І категорія – споруди, в яких здійснюється поводження з радіоактивними 

матеріалами та РАВ, що відносяться до категорії високоактивних; 

ІІ категорія – споруди, які не ввійшли в І категорію, невиконання якими 

функцій може призвести до перевищення допустимих рівнів радіаційного 

стану ЯУ та/або допустимих викидів та скидів; 

ІІІ категорія –  споруди, які не ввійшли до І та ІІ категорій. 

 

2. Під час розробки проекту ЗЕ ЯУ враховують впливи і навантаження та 

їх сполучення відповідно до державних будівельних норм з урахуванням 

таких особливих впливів: 

екстремальних природних та техногенних подій з імовірністю 10-4/рік та 

вище для споруд І категорії; 
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екстремальних природних та техногенних подій з імовірністю 10-2/рік та 

вище для споруд ІІ категорії. 

Для споруд І категорії враховують в обґрунтованому обсязі екстремальні 

природні та техногенні події з імовірністю виникнення 10-4 ÷ 10-6/рік (смерч, 

землетрус, падіння літака тощо) або обґрунтують відмову від їх врахування. 

 

3. Системи та обладнання ЯУ під час її ЗЕ за впливом на безпеку 

поділяють на: 

системи та обладнання, важливі для безпеки; 

системи та обладнання, що не впливають на безпеку. 

 

4. До систем та обладнання, важливих для безпеки, відносять: 

1) системи та обладнання, що виконують функції: 

утримання та ізоляції радіоактивних матеріалів та РАВ, а також захисту 

бар’єрів, що виконують ці функції; 

обмеження розповсюдження радіоактивних речовин та/або іонізуючого 

випромінювання у встановлених в проекті межах, а також захисту бар’єрів, 

що виконують ці функції; 

автоматизованого радіаційного контролю; 

 

2) системи та обладнання, відмови яких можуть призвести до аварії. 

 

5. Вимоги до надійності, стійкості до зовнішніх впливів, якості 

виготовлення та технічного обслуговування систем та обладнання 

визначаються із урахуванням їх класифікації за впливом на безпеку та рівня 

наслідків відмов цих систем та обладнання.  

Для систем та обладнання, важливих для безпеки, відмови яких можуть 

призвести до індивідуальної ефективної дози потенційного опромінення 

персоналу більше 100 мЗв/подію без урахування дози, пов’язаної із 
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ліквідацією аварії, забезпечують стійкість до зовнішніх відносно систем та 

обладнання впливів з імовірністю 10-4/рік та вище. 

Для інших систем та обладнання, важливих для безпеки, забезпечують їх 

стійкість до зовнішніх впливів з імовірністю виникнення 10-2/рік та вище, а 

також стійкість до зовнішніх впливів, при яких системи та обладнання мають 

виконувати встановлені функції. 

 

6. Для систем та обладнання, важливих для безпеки, враховують 

можливі впливи на них при аваріях. 

Обсяги функцій, які мають виконувати системи та обладнання, важливі 

для безпеки, при аваріях, визначаються в проекті ЗЕ ЯУ та обґрунтовуються 

у ЗАБ ЗЕ ЯУ. 

 

7. Для систем та обладнання, важливих для безпеки, забезпечують 

запаси надійності, що враховують потенційне погіршення характеристик у 

результаті старіння систем та обладнання. 

 

8. ЕО визначає у проекті ЗЕ та обґрунтовує у ЗАБ: 

функції, які виконують існуючі, модифіковані та інші споруди, системи 

та обладнання під час їх використання у процесі ЗЕ; 

класифікацію споруд, систем та обладнання відповідно до їх функцій та 

наслідків відмов.  

ЕО у процесі ЗЕ переглядає класифікацію споруд, систем та обладнання 

з врахуванням планованих змін їх функцій, наслідків відмов, а також 

планованого поступового демонтажу споруд, систем та обладнання. При 

цьому ЕО до початку впровадження на ЯУ зміненої класифікації споруд, 

систем та обладнання вносить та погоджує з Держатомрегулюванням зміни 

до ЗАБ, у яких наводить переглянуту класифікацію та її обґрунтування. 

 

9. ЕО визначає у проекті ЗЕ та обґрунтовує у ЗАБ: 
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межі підтримки ЯУ у безпечному стані, що включають значення 

параметрів, які характеризують стан ЯУ, а також стан систем та обладнання 

ЯУ, важливих для безпеки, порушення яких призводять до аварійних 

ситуацій та можуть призвести до аварій; 

умови підтримки ЯУ у безпечному стані, що включають охоплюють 

умови щодо кількості, характеристик працездатності, правил технічного 

обслуговування, ремонту систем та обладнання, важливих для безпеки, при 

яких забезпечується дотримання меж підтримки ЯУ у безпечному стані. 

 

7. Технічне обслуговування та ремонт 

 

1. Під час ЗЕ ЯУ ЕО виконує технічне обслуговування та ремонт споруд, 

а також систем та обладнання, важливих для безпеки, з метою підтримки їх 

працездатності. Періодичність та обсяги зазначених заходів визначаються в 

проекті ЗЕ ЯУ та обґрунтовуються в ЗАБ ЗЕ ЯУ і технічних умовах систем та 

обладнання. 

Демонструють достатність обсягів з технічного обслуговування та 

ремонту для підтримки споруд І та ІІ категорії та важливих для безпеки 

систем і обладнання у працездатному стані протягом усього періоду 

виконання ними встановлених функцій (включаючи виконання функцій 

протягом етапу витримки у разі реалізації варіанту відкладеного ЗЕ). ЕО 

розробляє та узгоджує з Держатомрегулювання програму технічного 

обслуговування та ремонту споруд, систем та обладнання на основі 

визначених у проекті ЗЕ і обґрунтованих у ЗАБ обсягів технічного 

обслуговування і ремонту. Ця програма переглядається з врахуванням 

старіння споруд, систем та обладнання, змін їх функцій та класифікації. 

 

2. ЕО розробляє робочі програми та інструкції для проведення робіт з 

технічного обслуговування та ремонту. 
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ЕО документує і зберігає результати технічного обслуговування та 

ремонту, зокрема, перевірок, випробувань систем та обладнання, важливих 

для безпеки, а також результати контролю стану металу та зварних з’єднань, 

проведених на ЯУ.  

 

3. Умови, періодичність і допустимий час виведення з роботи систем та 

обладнання, важливих для безпеки, для технічного обслуговування та 

ремонту визначаються в технологічному регламенті ЗЕ ЯУ. 

 

4. Перевірки систем та обладнання, важливих для безпеки, на 

працездатність та відповідність встановленим характеристикам проводяться 

під час введення в експлуатацію, після ремонту та періодично протягом 

всього строку експлуатації з документуванням результатів перевірок. У разі 

неможливості проведення таких перевірок проводяться опосередковані 

та/або часткові перевірки. Такі перевірки здійснюються з дотриманням меж 

та умов безпечного ЗЕ ЯУ. 

 

5. У разі отримання незадовільних результатів випробувань і перевірок, 

а також виявлення Держатомрегулюванням під час проведення інспекційних 

перевірок чи обстежень порушень та невідповідностей функціонування 

систем та обладнання, важливих для безпеки, проводяться позачергові 

випробування і перевірки цих систем та обладнання. 

 

8. Обмін досвідом ЗЕ ЯУ 

 

1. ЕО, з метою оптимізації безпечного виконання ЗЕ ЯУ, систематично 

впроваджує заходи з накопичення, аналізу та документування досвіду ЗЕ ЯУ 

і подій (порушень безпечного ЗЕ ЯУ, аварійних ситуацій та аварій), що 

сталися на ЯУ, а також досвіду ЗЕ і подій на інших подібних ЯУ. ЕО 
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розробляє і впроваджує процедури врахування досвіду ЗЕ ЯУ у подальшої 

діяльності із ЗЕ ЯУ. 

 

2. ЕО, на основі обміну досвідом з метою попередження подій з 

негативним впливом на безпеку, впроваджує заходи з врахуванням передової 

практики, сучасних технологій, та впроваджує своєчасні та адекватні 

коригувальні дії.  

 

9. Розслідування та облік порушень у роботі 

 

1. ЕО проводить розслідування та облік порушень безпечного ЗЕ ЯУ. За 

результатами розслідування розробляються та реалізуються заходи для 

запобігання порушенням у майбутньому. 

 

2. ЕО відповідає за повноту та якість розслідування, своєчасність 

доведення результатів розслідування до відома Держатомрегулювання. 

Особлива увага приділяється порушенням, які призвели або могли призвести 

до порушень меж та/або умов безпечного ЗЕ ЯУ та аварій. 

 

3. ЕО забезпечує збір, обробку, аналіз, систематизацію та зберігання 

інформації про відмови систем та обладнання, важливих для безпеки, та 

помилкові дії персоналу, що призвели до порушень безпечного ЗЕ ЯУ. 

 

4. Матеріали розслідування та обліку порушень зберігаються протягом 

усього терміну ЗЕ ЯУ. 

 

5. ЕО вживає заходи для: 

запобігання виникненню подій, які впливають на безпеку, включаючи 

відмови систем та обладнання і помилки персоналу; 
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удосконалення технологічних процесів ЗЕ ЯУ, методів та засобів 

діагностики стану систем та обладнання, важливих для безпеки. 

 

10. Управління старінням 

 

1. ЕО на етапі ЗЕ розробляє та узгоджує з Держатомрегулюванням 

програму управління старінням споруд, систем та обладнання з метою 

визначення механізмів їх старіння, зношування, можливої деградації. У 

програму управління старінням включають споруди І та ІІ категорії, системи 

та обладнання, важливі для безпеки, а також споруди, системи та обладнання 

(або їх елементи), як не експлуатуються, але усередині містять радіоактивні 

речовини. 

 

2. ЕО систематично здійснює аналіз залишкового ресурсу та показників 

надійності споруд, систем та обладнання, які підлягають аналізу в рамках 

програми управління старінням. За результатами аналізу приймаються 

рішення щодо продовження виконання спорудами, системами та 

обладнанням встановлених функцій, реалізації заходів для відновлення їх 

ресурсу або заміни, а також щодо видалення радіоактивних матеріалів та 

РАВ з можливим демонтажем споруд, систем та обладнання, що не 

експлуатуються. 

 

3. ЕО періодично переглядає програму управління старінням з метою 

використання більш сучасних методів оцінки старіння споруд, систем та 

обладнання. 

 

4. ЕО, для обґрунтування можливості продовження терміну етапу ЗЕ ЯУ 

понад встановлений проектом ЗЕ та остаточним планом (програмою) термін, 

виконує переоцінку безпеки, за результатами якої визначає: 

заходи з підтримки ЯУ у безпечному стані у продовжений термін; 
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терміни, межі та умови подальшого ЗЕ ЯУ. 

 

5. ЕО з метою продовження терміну етапу ЗЕ ЯУ надає до 

Держатомрегулювання: 

звіт з переоцінки безпеки етапу ЗЕ ЯУ; 

зміни до остаточного плану (програми) ЗЕ ЯУ. 

Ці документи ЕО надає до Держатомрегулювання у строк не менше ніж 

за 3 роки до закінчення встановленого терміну завершення етапу ЗЕ ЯУ. 

Допускається зменшення цього строку за погодженням 

Держатомрегулювання. 

 

VI. Оцінка безпеки та звітування про ЗЕ ЯУ 

 

1. Оцінка безпеки 

 

1. ЕО до початку та під час ЗЕ ЯУ проводить оцінку безпеки ЗЕ ЯУ 

відповідно до норм та правил з ЯРБ. Оцінка виконується з метою 

демонстрації, що: 

досягнуті мета ЗЕ та цілі кожного етапу ЗЕ ЯУ за встановлені терміни; 

ЯУ під час ЗЕ постійно підтримується у безпечному стані; 

забезпечується безпека персоналу, що виконує роботи на ЯУ. 

Оцінка безпеки охоплює усю діяльність з ЗЕ ЯУ, що передбачена 

остаточним планом (програмою) ЗЕ, зокрема діяльність у нормальних 

умовах, а також у аварійних ситуаціях і аваріях, які можуть виникнути під 

час ЗЕ ЯУ. 

У оцінці безпеки демонструють, що заплановані дії із ЗЕ ЯУ повною 

мірою відповідають вимогам безпеки. 

 

2. У разі розміщення на майданчику більше однієї ЯУ оцінки безпеки 

окремих ЯУ виконують з врахуванням взаємних впливів ЯУ, загальної 
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інфраструктури на майданчику, загальної стратегії ЗЕ усіх ЯУ на 

майданчику, загальних обсягів та розподілу у часі РАВ та інших небезпечних 

відходів, утворення яких прогнозується під час ЗЕ. 

 

3. Для проведення оцінки безпеки: 

визначають конкретні цілі проведення оцінки безпеки; 

визначають критерії та вимоги безпеки, яким має відповідати діяльність 

з ЗЕ ЯУ, та дотримання яких обґрунтовується при проведенні оцінки 

безпеки; 

визначають аналізи та розрахунки, які будуть виконуватися для 

демонстрації дотримання критеріїв та вимог безпеки; 

визначають підходи до виконання оцінки безпеки, зокрема, 

консервативний та/або реалістичний підхід; 

визначають підходи до аналізу невизначеностей та порівняння 

одержаних результатів з критеріями безпеки; 

виконують систематичні аналізи і оцінки характеристик та ступеню 

небезпеки, імовірностей їх виникнення; 

ідентифікують усі шляхи радіаційних впливів на персонал, населення та 

навколишнє природне середовище з врахуванням зовнішніх вихідних подій, а 

також подій, обумовлених діяльністю з ЗЕ ЯУ; 

виконують оцінки радіаційних впливів на персонал, населення та 

навколишнє природне середовище у нормальних та аварійних умовах; 

виконують систематизовані оцінки поступового зниження небезпек по 

мірі реалізації заходів ЗЕ ЯУ; 

демонструють зниження тягаря на майбутні покоління; 

визначають заходи з безпеки, межі та умови безпечного ЗЕ, заходи 

контролю на майданчику, які необхідно застосовувати до діяльності з ЗЕ ЯУ 

з метою дотримання критеріїв та вимог безпеки протягом усього етапу ЗЕ 

ЯУ; 
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визначають заходи з запобігання аварійним ситуаціям та аваріям, 

зменшення їх наслідків, аварійної готовності та реагування. 

 

4. При проведенні оцінки безпеки розглядаються і аналізуються: 

цілі та завдання запланованого ЗЕ ЯУ, враховуючи весь процес ЗЕ та 

зміни стану ЯУ під час ЗЕ; 

зміст, послідовність та терміни реалізації заходів із ЗЕ; 

прогнозовані обсяги та характеристики радіоактивних матеріалів та 

РАВ, з якими планується поводження; 

обсяги та характеристики РАВ, що будуть утворюватися під час ЗЕ; 

інфраструктура та процедури поводження з РАВ; 

критерії приймання РАВ, вимоги до передачі РАВ на спеціалізовані 

підприємства; 

заходи з мінімізації РАВ; 

технології та проектні рішення зі ЗЕ ЯУ, зокрема підтримку її у 

безпечному стані та перетворення; 

функції існуючих та нових споруд, їх класифікація за категоріями; 

функції систем та обладнання, їх класифікація за впливом на безпеку; 

достатність та надійність системи існуючих та нових бар’єрів, які 

забезпечують утримання та ізоляцію радіоактивних матеріалів та РАВ; 

достатність заходів глибокоешелонованого захисту на кожному з рівнів 

глибокоешелонованого захисту; 

проектні рішення та організаційно-технічні заходи для забезпечення 

належного рівня радіаційного захисту персоналу, населення і навколишнього 

природного середовища; 

зовнішні та внутрішні події та їх комбінації, відмови обладнання та 

помилки персоналу; 

аварії; 

проектні рішення та організаційно-технічні заходи запобігання 

аварійним ситуаціям і аваріям та зменшення їх наслідків; 
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забезпечення фізичного захисту; 

регламенти та процедури ЗЕ ЯУ; 

система управління діяльністю із ЗЕ ЯУ. 

 

5. Результати оцінки безпеки документуються у ЗАБ ЗЕ ЯУ.  

 

6. Оцінку безпеки організують, виконують, перевіряють, експертують 

відповідно до диференційного підходу залежно від рівня небезпеки ЯУ та 

змісту діяльності із її ЗЕ. 

 

7. ЕО періодично, але не рідше ніж раз на 10 років, проводить 

переоцінку безпеки ЗЕ ЯУ з урахуванням досвіду ЗЕ, отриманих висновків 

державних експертиз ЯРБ, змін в законодавстві або на вимогу 

Держатомрегулювання у разі: 

завершення етапів ЗЕ ЯУ; 

наміру внесення змін до остаточного плану (програми) ЗЕ ЯУ; 

суттєвих змін технології під час провадження ЗЕ ЯУ, які можуть 

вплинути на рівень її безпеки; 

виявлення суттєвих недоліків попередньої оцінки; 

відмінностей фактичних обсягів та/або характеристик радіоактивних 

матеріалів та РАВ від використаних в попередній оцінці; 

продовження термінів етапів ЗЕ ЯУ; 

виникнення аварійної ситуації та/або аварії. 

При проведенні оцінки безпеки розглядається і аналізується виконання 

функцій існуючими, модифікованими і новими спорудами І та ІІ категорій та 

системами і обладнанням, важливими для безпеки. Демонструється, що 

забезпечується виконання цими спорудами, системами та обладнанням 

встановлених функцій протягом усього періоду знаходження на ЯУ у 

відповідних приміщеннях та зонах радіоактивних матеріалів та РАВ. 
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Оцінюють вплив на безпеку ЗЕ ЯУ припинення виконання функцій 

окремими з зазначених споруд, систем та обладнання, а також їх демонтажу.  

 

8. За результатами проведення переоцінки безпеки ЗЕ ЯУ, ЕО розробляє 

та надає до Держатомрегулювання звіт про переоцінку безпеки. 

 

9. В рамках виконання оцінок та переоцінок безпеки ЗЕ ЯУ ЕО 

проводить інженерно-радіаційне обстеження з метою: 

визначення та актуалізації інвентарного складу та місць розташування і 

стану радіоактивних та інших небезпечних матеріалів на ЯУ; 

визначення і прогнозування стану споруд, систем та обладнання ЯУ.  

 

10. Переоцінку безпеки ЗЕ ЯУ виконують з метою підтвердження 

відповідності діяльності із ЗЕ вимогам безпеки. В рамках переоцінки також 

ідентифікують та оцінюють значення для безпеки відхилень від вимог 

безпеки та передової практики, а також враховують набутий досвід ЗЕ, 

старіння споруд, систем та обладнання.  

 

2. Звітування про ЗЕ ЯУ 

 

1. ЕО виконує аналіз ходу реалізації ЗЕ ЯУ відповідно до остаточного 

плану (програми) ЗЕ та періодично надає звіти з результатами аналізу до 

Держатомрегулювання. 

 

2. Періодичний звіт зі стану виконання ЗЕ ЯУ містить, зокрема  такі 

складові: 

прогрес у виконанні остаточного плану (програми) ЗЕ ЯУ; 

обсяг виконання робіт, передбачених проектом ЗЕ ЯУ; 
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діяльність із поводження з РАВ (експлуатація існуючих та створення 

додаткових установок; поводження з існуючими РАВ та такими, що 

утворюються; виконання заходів за програмою поводження з РАВ); 

підтримка ЯУ у безпечному стані (експлуатація споруд, технічне 

обслуговування, ремонт і реконструкція обладнання, що залишається у 

експлуатації); 

реалізація заходів з забезпечення безпеки (за програмою радіаційного 

захисту); 

дози опромінення персоналу, викиди та скиди радіоактивних речовин; 

аварійні ситуації та аварії, якщо вони виникали, їх причини, наслідки, 

корегувальні заходи. 

Склад періодичного звіту з результатів та аналізу ходу виконання ЗЕ ЯУ 

враховує зміст остаточного плану (програми) ЗЕ ЯУ, а також умови дозволів 

Держатомрегулювання. 

За кожним з основних заходів, передбачених остаточним планом 

(програмою) ЗЕ ЯУ, наводяться: 

виконані у звітний період роботи; 

аналізи змісту, обсягів, графіка реалізації заходів у порівнянні із 

затвердженою документацією; 

виявлення причин, відхилень змісту, обсягу, графіка реалізації заходів 

(якщо відхилення існують); 

оцінки впливу відхилень на реалізацію інших заходів; 

обґрунтування заходів для компенсації відхилень. 

 

VII. Завершення ЗЕ ЯУ 

 

1. Підготовка та надання регулюючому органу ліцензійних 

документів про завершення ЗЕ ЯУ 

 

1. ЕО виконує такі завершальні заходи щодо ЗЕ ЯУ: 
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виконує остаточне обстеження ЯУ та майданчика ЯУ з метою 

підтвердження відповідності їх кінцевого стану встановленим критеріям та 

вимогам до завершення ЗЕ ЯУ;  

готує та документує для організації, до якої передають майданчик ЯУ, 

узагальнену інформацію щодо ЯУ, яка знята з експлуатації, виконання 

заходів зі ЗЕ ЯУ, кінцевого стану майданчика ЯУ.  

 

2. ЕО після виконання усіх заходів зі ЗЕ, що передбачені проектом ЗЕ та 

остаточним планом (програмою) ЗЕ ЯУ, готує та надає до 

Держатомрегулювання остаточний звіт зі ЗЕ ЯУ з метою демонстрації, що ЗЕ 

завершене та досягнуто запланований кінцевий стан ЯУ та майданчика ЯУ.  

 

2. Завершення ЗЕ ЯУ та виконання, за необхідності, 

адміністративного контролю 

 

1. ЕО після виконання усіх заходів, що передбачені проектом та 

остаточним планом (програмою) ЗЕ ЯУ, здійснює заходи щодо повного або 

обмеженого звільнення від регулюючого контролю ЯУ та майданчика ЯУ. 

 

2. Після завершення усіх заходів щодо повного або обмеженого 

звільнення від регулюючого контролю ЯУ та майданчика ЯУ ЕО 

звільняється від відповідальності за безпеку ЯУ та майданчика ЯУ.  

 

3. У випадку обмеженого звільнення ЯУ та майданчика ЯУ від 

регулюючого контролю ЕО виконує оцінку довгострокового впливу ЯУ та 

майданчика ЯУ на населення та навколишнє природне середовище, 

обґрунтовує належні заходи здійснення контролю та нагляду за виконанням 

встановлених обмежень, а також радіаційного моніторингу майданчика ЯУ 

та навколишнього природного середовища. 
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ЕО документує оцінки та обґрунтування безпеки в остаточному звіті з 

ЗЕ ЯУ. 

 

Заступник начальника Управління 

безпеки поводження з РАВ  

начальник відділу зняття з експлуатації    Т. Сушко 

 


