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Додаток № 1до листа Держатомрегулювання  

про надання інформації до річного звіту  

про виконання Закону України «Про  

Державний бюджет України на 2020 рік» 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

_527_ Державна інспекція ядерного регулювання України __  
                                                                                             (КВК)   (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) 

про досягнення запланованої мети,  завдань та  результативних показників бюджетних програм, а також  цілей державної політики  

за результатами 2020 року 

1. Видатки та надання кредитів у 2018-2020 роках  

    тис. грн 

 

Найменування 
2018 рік 

звіт 

2019 рік 

звіт  

2020 рік  

 

план 

зі змінами 

звіт 

 

відхилення 

звітних 

показників від 

планових 

1 2 3 4 5 6 

Видатки, всього 77 446,5 75 165,6 80 026,5 78 783,5 1 243,0 

у т. ч. загальний фонд 77 446,5 75 165,6 80 026,5 78 783,5 1 243,0 

          спеціальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Надання кредитів, всього 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

у т. ч. загальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          спеціальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всього видатки та надання кредитів  77 446,5 75 165,6 80 026,5 78 783,5 1 243,0 

у т. ч. загальний фонд 77 446,5 75 165,6 80 026,5 78 783,5 1 243,0 

          спеціальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Цілі державної політики та показники їх досягнення у 2018-2020 роках  

Найменування, одиниця виміру 
2018рік 

факт 

2019 рік 

факт 

2020 рік 

план факт 

відхилення 

фактичних 

показників від 

планових 

1 2 3 4 5 6 

Ціль 1 Підвищення рівня безпеки експлуатації АЕС та продовження терміну їх експлуатації 

Кількість інспекційних перевірок, обстежень, шт. 
41 45 35 25 -10 

Кількість наданих дозволів: 

- на пуски енергоблоків після планово-

попереджувального ремонту з перевантаженням 

активної зони;  

- на виконання певних робіт чи операцій на 

окремих етапах життєвого циклу ядерної 

установки, шт. 116 143 83 99 +16 

Видано (переоформлено, внесено змін) ліцензій: 

- на експлуатацію ядерних установок;  

- на право провадження діяльності посадовими 

особами експлуатуючої організації, до службових 

обов’язків яких належить здійснення 

організаційно-розпорядчих функцій; 

- на право безпосереднього управління реакторною 

установкою, шт. 196 191 183 166 -17 

Кількість міжнародних тренувань, в яких взято 

участь, шт. 6 8 6 5 -1 

Кількість проведених тестувань зв’язку в рамках 

Конвенції про оперативне оповіщення про ядерну 

аварію та двосторонніх міжнародних договорів, 

шт. 13 13 13 13 - 



Кількість погоджених програм, звітів з виконання 

заходів з продовження експлуатації та підвищення 

безпеки діючих енергоблоків АЕС, шт. 1076 877 701 668 -33 



Висновок про досягнення цілі  

Підвищення безпеки діючих АЕС 

 Підвищення рівня безпеки здійснюється шляхом виконання заходів, передбачених Комплексною (зведеною) програмою підвищення рівня 

безпеки енергоблоків атомних електростанцій (КзППрБ), що була затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2011 р. 

№ 1270. 

Відповідно до постанови ДП «НАЕК «Енергоатом» розробляє та погоджує з Міненерговугіллям (із травня 2020 р. – Міненерго), 

Держатомрегулюванням та ДСНС (у частині здійснення протипожежних заходів) щорічні плани-графіки із зазначенням строків здійснення 

зведених заходів з підвищення рівня безпеки енергоблоків.  

У 2020 році (як і у минулі роки) контроль за реалізацією заходів КзППрБ забезпечувався шляхом: 

  розгляду та погодження щорічних план-графіків виконання зведених заходів КзППрБ із встановленням термінів їх виконання; 

  розгляду квартальних звітів з виконання заходів КзППрБ та контролю за дотриманням термінів виконання; 

  контролю обсягів запланованих до виконання заходів КзППрБ перед виведенням енергоблоків АЕС України у планово-попереджувальні 

ремонти (далі – ППР); 

  контролю виконання запланованих заходів КзППрБ під час пускових нарад перед пуском енергоблоків АЕС України після ППР з 

перевантаженням активної зони; 

  контролю фактичних обсягів та якості виконання заходів КзППрБ під час проведення інспекційних перевірок інспекторами 

Держатомрегулювання. 

У рамках регулюючого супроводу КзППрБ Держатомрегулюванням у 2020 році погоджено звіти про виконання 68 заходів. 

Усього станом на 31 грудня 2020 р. (починаючи з 2012 року) Держатомрегулюванням погоджено 997 звітів про виконання заходів КзППрБ 

із 1295 запланованих, тобто  77 %. 

ДП «НАЕК «Енергоатом» видано: 

  8 окремих письмових дозволів на пуск енергоблоків після ППР з перевантаженням активної зони; 

  внесено 2 зміни до ліцензій на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» енергоблоків, у 

рамках продовження терміну їх експлуатації: № 5 ВП «Запорізька АЕС», № 1 ВП «Рівненська АЕС» 

В рамках ліцензування посадових осіб експлуатуючих організацій, до службових обов’язків яких належить здійснення організаційно-

розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ЯРБ: 

 видано (продовжено, продовжено на новій посаді) 33 ліцензії; 

 зупинено 13 ліцензій; 

 анульовано 6  ліцензій. 

В рамках ліцензування осіб, що мають право безпосереднього управління реакторною установкою: 

 видано (продовжено, продовжено на новій посаді) 131 ліцензія; 

 зупинено 15 ліцензій;  

 анульовано 19 ліцензій. 

 

Виконання Національного плану дій за результатами «стрес-тестів» 

У 2020 році робота була зосереджена на імплементації заходів для енергоблоків, термін експлуатації яких продовжується у понадпроєктний 

строк (головним чином це стосувалося енергоблоку № 5 ВП «Запорізька АЕС»).  

 



На енергоблоках АЕС України впроваджувались заходи щодо розроблення матеріалів і виконання кваліфікації елементів енергоблоків, 

забезпечення підживлення та охолодження басейну витримки в умовах тривалого повного знеструмлення АЕС, забезпечення підживлення 

парогенераторів в умовах тривалого повного знеструмлення АЕС, забезпечення працездатності споживачів системи технічної води групи «А» в 

разі зневоднення бризкальних басейнів, приладового забезпечення під час та після аварій (ПАМС), забезпечення аварійного електропостачання в 

умовах тривалого повного знеструмлення АЕС, запобігання ранньому байпасуванню гермооболонки в результаті потрапляння розплавлених мас 

активної зони з шахти реактора поза гермооб’ємом, розроблення та впровадження заходів щодо зниження концентрації водню в гермооболонці 

для запроєктних аварій та ін. 

 

Продовження термінів експлуатації енергоблоку № 5 ВП «Запорізька АЕС» 

Проєктний термін експлуатації енергоблоку № 5 ВП «Запорізька АЕС» завершився 27 травня 2020 р.  

Роботи з продовження строку експлуатації виконуються експлуатуючою організацією у відповідності до погоджених 

Держатомрегулюванням:  

- «Програми підготовки енергоблока № 5 ВП «Запорізька АЕС» до довгострокової експлуатації 05.МР.00.ПМ.23-17/Н»; 

- Технічного рішення №05.МР.00.ТР.1057-18 «Про безпечну експлуатацію ядерної установки енергоблока № 5 ВП «Запорізька АЕС» після 

зупину в 30 паливній компанії для виконання модернізаційних робіт з метою продовження строка експлуатації». 

Держатомрегулюванням внесено зміни до ліцензії серія ЕО № 000196 на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу 

«експлуатація ядерної установки «Запорізька АЕС» щодо експлуатації енергоблоку № 5 ВП «Запорізька АЕС» у зупиненому стані з повним 

вивантаженням палива з активної зони реактора до приреакторного басейна витримки на період виконання експлуатуючою організацією 

необхідних організаційно-технічних заходів для забезпечення можливості його довгострокової експлуатації. Рішення про експлуатацію 

енергоблоку №5 Запорізької АЕС у понадпроєктний термін було схвалено 04 січня 2021 р. №01. 

 

Переоцінка безпеки енергоблоків № 1, № 2 ВП «Рівненська АЕС» та енергоблоку № 6 ВП «Запорізька АЕС» 

Енергоблок № 1 ВП «Рівненська АЕС» 

Забезпечено проведення державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки ЗППБ енергоблока № 1 ВП «Рівненська АЕС», результати 

якої були схвалені постановою Колегії Держатомрегулювання від 10 грудня 2020 р. № 8. та визнано обґрунтованою можливість безпечної 

експлуатації енергоблока № 1 Рівненської АЕС на визначених у проєкті рівнях потужності до 22 грудня 2030 р. 

 

Енергоблок № 2 ВП «Рівненська АЕС» 

Забезпечено розгляд всіх 14 факторів безпеки Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоку № 2 ВП «Рівненська АЕС», що надійшли 

до Держатомрегулювання. З них, станом на кінець 2020 року:  

- звітні документи по 6 факторам безпеки та розділ «Комплексний аналіз безпеки» пройшли державну експертизу ядерної та радіаційної 

безпеки, тривають роботи з усунення її зауважень експлуатуючою організацією; 

- звітні документи з результатами оцінки 8 факторів безпеки пройшли державну експертизу ядерної та радіаційної безпеки та були 

доопрацьовані експлуатуючою організацією за її зауваженнями.  

 

Енергоблок № 6 ВП «Запорізька АЕС» 

Забезпечено розгляд всіх 14 факторів безпеки Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоку № 6 ВП «Запорізька АЕС», що надійшли 

до Держатомрегулювання. З них, станом на кінець 2020 року: 

 



- звітні документи по 5 факторам безпеки та розділ «Комплексний аналіз безпеки» проходять державну експертизу ядерної та радіаційної 

безпеки; 

- звітні документи по 9 факторам безпеки пройшли державну експертизу ядерної та радіаційної безпеки, тривають роботи з усунення її 

зауважень експлуатуючою організацією. 

 

Аварійна готовність та реагування 
 

Підтримка на належному рівні аварійної готовності та реагування на випадок ядерних та радіаційних інцидентів є одним з основоположних 

принципів безпеки використання ядерної енергії, дотримання якого було забезпечено у пріоритетному порядку на національному та 

міжнародному рівнях в умовах пандемії. В умовах дії карантинних обмежень особливого значення набули технології автоматизованого контролю 

радіаційної обстановки, дистанційних комунікацій та оперативного обміну інформацією.  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06 червня 2018 р. № 450 «Про внесення змін до Положення про єдину державну 

систему цивільного захисту і Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України», Держатомрегулювання є центральним 

органом виконавчої влади, що створює функціональну підсистему ядерної та радіаційної безпеки.  

Відповідно до Положення про функціональну підсистему ядерної та радіаційної безпеки єдиної державної системи цивільного захисту 

(наказ Держатомрегулювання від 14 лютого 2020 р. № 57) до складової частини єдиної державної системи цивільного захисту від радіаційного 

фактору небезпеки, крім Держатомрегулювання та ДНТЦ ЯРБ, входять усі суб’єкти діяльності у сфері використання ядерної енергії, оскільки 

саме вони забезпечують безаварійну роботу в процесі своєї діяльності шляхом дотримання вимог ядерної та радіаційної безпеки та умов 

документів дозвільного характеру.  

У 2020 році новим форматом навчальних і тренінгових заходів для підтримки потенціалу готовності до реагування стали вебінари. Вперше 

такий дистанційний захід було організовано Держатомрегулювання та проведено 01 квітня 2020 р. спільно з Центром інцидентів та аварійних 

ситуацій (далі – ЦІАС) МАГАТЕ для представників органів влади, організацій та установ, що мають обов’язки аварійного реагування на ядерні та 

радіаційні ситуації. У рамках співробітництва зі Спільним дослідницьким центром Європейської комісії (JRC) організовано та 01 липня 2020 р. 

проведено вебінар на тему: «Системи радіаційного моніторингу та раннього оповіщення ЄС».  

Персоналом Інформаційно-кризового центру Держатомрегулювання забезпечено реагування на реальні події, які не мали безпосереднього 

впливу на стан безпеки ядерних установок та діяльності у сфері використання ядерної енергії, однак викликали підвищену увагу ЗМІ та 

стурбованість громадськості і потребували відповідного інформаційного супроводу, зокрема, щодо оперативної оцінки та інформування Кабінету 

Міністрів України, Національної комісії радіаційного захисту, зокрема у зв’язку із пожежами у природних екосистемах зони відчуження, що 

тривали у квітні – травні 2020 р. У взаємодії з ДНТЦ ЯРБ, Українським Гідрометцентром, Українським Гідрометеорологічним Інститутом, 

Центральною геофізичною обсерваторією, ВП АЕС «ДП НАЕК «Енергоатом», ДСП «Об’єднання Радон», ДСП ЧАЕС та ДСП «Екоцентр» 

персоналом ІКЦ здійснювався аналіз та прогноз розвитку ситуації оцінки потенційних радіаційних наслідків, з метою міжнародного 

інформаційного обміну та інформування суспільства і ЗМІ, через офіційний вебсайт Держатомрегулювання. 

З урахуванням уроків реагування на ці події Держатомрегулювання ініційовано запровадження єдиного формату IRIX для міжнародного 

обміну інформацією та даними радіаційного моніторингу в режимі аварійного реагування на ядерні або радіологічні аварійні ситуації. Відповідні 

доповнення внесені до формату надання інформації ДСП «Екоцентр» ДАЗВ, а також відпрацьовано з ВП РАЕС резервні канали передачі даних у 

форматі IRIX до ЦІАС МАГАТЕ для режимів аварійних ситуацій. 

 



Ціль 2. Підвищення енергетичної незалежності шляхом спорудження нових ядерних установок та використання нового ядерного 

палива 

Проведено інспекційних перевірок, обстежень, шт. 
1 2 2 2 - 

Видано (переоформлено, внесено змін) ліцензій на: 

- будівництво та введення в експлуатацію ядерних 

установок; 

- експлуатацію нових ядерних установок, шт. 1 0 1 1 -- 

Кількість погоджених технічних рішень про склад 

та експлуатацію паливних завантажень з 

тепловидільними збірками альтернативного 

постачальника, про введення тепловидільних 

збірок в промислову експлуатацію, шт. 6 7 7 2 -5 

Видано окремих письмових дозволів в рамках 

ліцензії експлуатуючої організації, шт. 0 1 1 2 +1 

Кількість погоджених технічних рішень про склад 

та експлуатацію паливних завантажень з 

тепловидільними збірками альтернативного 

постачальника, про введення тепловидільних 

збірок в промислову експлуатацію, шт. 6 7 7 2 -5 

Висновок про досягнення цілі 

Спорудження заводу з виробництва ядерного палива 

Взято участь у засіданнях Робочої групи з питань створення потужностей власного виробництва ядерного палива, обговорено першочергові 

кроки щодо організації виробництва ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000 за технологією компанії «Westinghouse» та проєкт завдання 

на розробку «Техніко-економічного обґрунтування» будівництва заводу із виробництва ядерного палива, розробленого ДК «Ядерне паливо». 

 

Спорудження ядерної підкритичної установки «Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним 

прискорювачем електронів» (ЯПУ «Джерело нейтронів») 

 

Спорудження ядерної установки здійснюється на території Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» 

(ННЦ ХФТІ) у відповідності до умов ліцензії серії ЕО № 001018 на право провадження діяльності з будівництва та введення в експлуатацію ЯПУ 

«Джерело нейтронів», виданої Держатомрегулюванням експлуатуючій організації 10 жовтня 2013 р. 

У 2020 році розглянуто заяву ННЦ ХФТІ (від 10 лютого 2020 р.) на отримання окремого дозволу на фізичний пуск ЯПУ «Джерело 

нейтронів».  

З 10 по 12 червня 2020 р. проведено інспекційне обстеження ННЦ ХФТІ. 

01 липня 2020 р. видано ННЦ ХФТІ Окремий дозвіл № ЕО 001018/2/15 на здійснення фізичного пуску ЯПУ «Джерело нейтронів». 

Роботи з фізичного пуску ЯПУ «Джерело нейтронів» розпочаті 29 липня 2020 р. 

 



Станом на 31 грудня 2020 р. в активну зону ЯПУ «Джерело нейтронів» завантажено 30 тепловидільних збірок із 35 запланованих. 

У даний час роботи із завантаження призупинені через пошкодження 05.10.2020 однієї з тепловидільної збірки (ТВЗ), підготовлених до 

завантаження. Станом на 31.12.2020 встановлення корінних причин пошкодження ТВЗ та розробка відповідних коригувальних заходів 

направлених на унеможливлення повторення такої події не були завершені. 

 

У рамках диверсифікації постачальників палива для АЕС України 

Протягом 2020 року Держатомрегулюванням розглядались документи експлуатуючої організації щодо обґрунтування безпеки використання 

палива виробництва компанії «Westinghouse» та модифікації інших пов’язаних із цим систем, важливих для безпеки. 

Станом на 31 грудня 2020 р. продовжується експлуатація ядерного палива виробництва компанії Westinghouse Electric Sweden AB (ТВЗ-WR) 

в активних зонах 6 - ти енергоблоків АЕС України: № 2, № 3 ВП «Южно-Українська АЕС» та № 1, № 3, № 4, № 5 ВП «Запорізька АЕС», при 

чому активні зони енергоблоків № 2, № 3 ВП «Южно-Українська АЕС»; № 5 ВП «Запорізька АЕС» завантажені виключно ядерним паливом 

виробництва компанії Westinghouse. 

 

Спорудження централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) 

Держатомрегулюванням відповідно до Плану ліцензування ЦСВЯП: 

1. Попередньо погоджено 17 ТС на обладнання важливе для безпеки із 17 розроблених згідно проєкту. 

2. Погоджені 16 програм випробувань обладнання, важливого для безпеки, із 17 розроблених згідно проєкту (із яких 1 протягом 2020 року). 

3. Остаточно погоджені 11 ТС на обладнання важливе для безпеки із 17 розроблених згідно проєкту (із яких 1 у 2020 році). 

4. Затверджені Висновки державної експертизи ЯРБ проєктів модифікації: 

  Енергоблоків № 1, № 2 ВП «Рівненська АЕС»; 

  Енергоблоків № 3, № 4 ВП «Рівненська АЕС»; 

  Енергоблоків № 1, № 2 ВП «Хмельницька АЕС». 

5. Продовжується виготовлення, випробування (за участі представника регулюючого органу) та постачання основного обладнання, 

важливого для безпеки, зокрема: 

  Багатоцільовий контейнер (БЦК) БЦК-31 – три одиниці поставлені замовнику (ДП «НАЕК «Енергоатом»); 

  Багатоцільовий контейнер БЦК-85 – один БЦК-85 поставлений замовнику; 

  Транспортний контейнер HI-STAR – один контейнер із п’яти, передбачених проєктом, поставлений замовнику, ще один – готується 

до проведення заводських приймальних випробувань; 

  Контейнер зберігання HI-STОRМ – 11 одиниць поставлені замовнику. 

6. Виготовлене, пройшло у встановленому порядку випробування і поставлене замовнику наступне допоміжне обладнання систем, важливих 

для безпеки:  

 стикувальний пристрій; 

 пристрій для підіймання внутрішньої кришки БЦК; 

 пристрій для підіймання БЦК з ВЯП; 

 скоба пристрою для підіймання БЦК; 

 



 підйомна траверса HI-STAR; 

 підйомні траверси HI-TRAС; 

 екран радіаційно-захисний додатковий для HI-TRAС. 

 

Спорудження сховища відпрацьованого ядерного палива сухого типу Чорнобильської АЕС (СВЯП-2) 

Відповідно до Плану ліцензування СВЯП-2: остаточно погоджені 28 ТС на обладнання, що важливе для безпеки, із 41 розроблених згідно 

проєкту, та 4 ТС на системи, що важливі для безпеки, із 7 розроблених згідно проєкту. 

25 серпня 2020 р. видано ДСП «Чорнобильська АЕС» окремий дозвіл № ЕО 001002/1/15 на право провадження діяльності з введення в 

експлуатацію ядерної установки - проміжного Сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2). 

10 вересня 2020 р. ДСП «Чорнобильська АЕС» відповідно до умов цього окремого дозволу розпочала виконання робіт та операцій із: 

- вивантаження ВЯП зі СВЯП-1 (сховище ВЯП «мокрого» типу у якому зберігається усе ядерне паливо, накопичене за час експлуатації 

Чорнобильської АЕС); 

- підготовка, завантаження, відправлення зі СВЯП-1, транспортування до СВЯП - 2, розвантаження на СВЯП-2 відпрацьованого ядерного 

палива; 

- виконання робіт та операцій під час здійснення введення в експлуатацію СВЯП - 2. 

Програмою введення в експлуатацію СВЯП-2 передбачалося повне завантаження та встановлення на зберігання двох двухстінних сухих 

екранованих пеналів (ДСЕП). Перший ДСЕП був встановлений на довгострокове зберігання 18 листопада 2020 р., а другий – 14 грудня 2020 р. 

 

Ціль 3   Забезпечення безпеки в рамках підготовки до зняття з експлуатації ядерних установок, зняття з експлуатації 

Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему 

Проведено інспекційних перевірок, обстежень, шт. 
5 2 5 3 -2 

Кількість погоджених технічних рішень та 

проектно-технічної документації, шт. 24 42 10 8 -2 

Кількість погоджених концептуальних та 

програмних документів щодо зняття з експлуатації 

ядерних установок, шт. 1 1 0 0 0 

Висновок про досягнення цілі 

Перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему 

Протягом 2020 року забезпечувалась оцінка безпеки та ліцензування в рамках завершення проєкту І-го пускового комплексу нового 

безпечного конфайнмента об’єкта «Укриття» (ПК-1 НБК). 

За результатами розгляду заявних документів та проведеного інспекційного обстеження ДСП ЧАЕС 24 липня 2020 р. видано окремий дозвіл 

на дослідно-промислову експлуатацію ПК-1 НБК. 

Також упродовж 2020 року розглянуто та погоджено наступну документацію щодо ПК-1 НБК та об’єкта «Укриття»: 

- «Аналіз герметичності основної захисної споруди НБК на відповідність вимогам проєктної документації. Пояснювальна записка»; 

- документацію, що стосується сейсмостійкості системи основних кранів НБК (СОК НБК); 

 



 

- технічне рішення «Про вибір варіанту реконструкції частин деаераторної етажерки та машзалу об’єкта «Укриття», що виступають за межі 

огороджувального контуру НБК»; 

- сповіщення про зміни «Технологічного регламенту об’єкта «Укриття реактора блоку № 4 Чорнобильської АЕС» 1Р-ОУ; 

- рішення про продовження терміну зберігання великогабаритних фрагментів конструкцій об’єкта «Укриття» на майданчику тимчасового 

складування технологічних матеріалів. 

З метою встановлення систематизованої сукупності вимог та правил із забезпечення ядерної та радіаційної безпеки щодо НБК та об’єкта 

«Укриття», розпочато розробку нормативно-правового акту «Вимоги та правила із забезпечення безпеки під час експлуатації комплексу 

конфайнмента та об’єкта «Укриття». 

 

Зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС 

 

За результатами розгляду заяви ДСП ЧАЕС та враховуючи результати інспекційного обстеження, наказом Держатомрегулювання 

від 03 листопада 2020 року № 449, прийнято рішення про переоформлення ліцензії серії ЕО № 000040 на право провадження діяльності зі зняття з 

експлуатації Чорнобильської АЕС. 

Погоджено: 

- сповіщення ТО 21-19, ТО 22-19 та ТО 23-19 про внесення змін до Технологічних регламентів зняття з експлуатації 1, 2, 3 блоків 

Чорнобильської АЕС на етапі остаточного закриття та консервації; 

- сповіщення про внесення  змін до  Класифікаторів систем та елементів, важливих для безпеки 1, ,2, 3 блоків Чорнобильської АЕС на етапі 

остаточного закриття та консервації; 

- технічне рішення № 0500/14-05 ЦРБ «Про модернізацію системи підготовки вакууму для пробовідбірних ліній блоків № 1, 2, 3 

Чорнобильської АЕС»; 

- документ «Вакуумна випарна установка. Технічна специфікація». 

Під час зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та реалізації етапу ОЗіК здійснюється діяльність по поводженню з РАВ, які були 

утворені під час експлуатації Чорнобильської АЕС та утворюються в ході зняття з експлуатації та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно 

безпечну систему. 

У рамках проведення дослідно-промислової експлуатації установки зі звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю 

Держатомрегулюванням із залученням експертів Рискаудит і ДНТЦ ЯРБ у рамках міжнародного проєкту INSC UK/TS/56 розглянуто та 

погоджено: 

- «Програму дослідно-промислової експлуатації установки для звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю»; 

- рішення «Про застосування нуклідного вектору на етапі дослідно-промислової експлуатації установки для звільнення від регулюючого 

контролю»; 

- «Порядок підготовки радіоактивних матеріалів до звільнення від регулюючого контролю» та Стандарт підприємства «Порядок звільнення 

радіоактивного металу від регулюючого контролю». 

За результатами розгляду повернуто на доопрацювання інші стандарти підприємства (методики), які розробляються ДСП ЧАЕС в рамках 

введення в експлуатацію заводу з переробки твердих РАВ. 

Заходи щодо поводження з РАВ та створення інфраструктури для поводження з РАВ - розглянуто та погоджено:   

- «Звіт з аналізу безпеки тимчасового сховища твердих високоактивних відходів»; 

- «Регламент роботи тимчасового сховища твердих високоактивних відходів (ТСТВАВ)»; 

 

 



- «Критерії приймання радіоактивних відходів для зберігання у тимчасове сховище твердих високоактивних відходів Чорнобильської АЕС 

(ТСТВАВ)»;  

- «Технологічний регламент експлуатації Установки з вилучення твердих радіоактивних відходів та Заводу з переробки твердих 

радіоактивних відходів»;  

- «Критерії приймання радіоактивних відходів для переробки на заводі з переробки твердих радіоактивних відходів (ЗПТРВ)». 

- «Програму управління старінням промислового комплексу по поводженню з твердими радіоактивними відходами» (ПКПТРВ); 

- технічне рішення «Про використання кубового залишку ДСП ЧАЕС в технологічному процесі кондиціювання РАВ на ЗПТРВ». 

- технічне рішення «Про організацію ділянки тимчасового (буферного) зберігання упаковок РАВ ЗПРРВ, в прим. 12/1 будівлі 12 (ССТ) 

проммайданчика Чорнобильської АЕС»;   

- сповіщення про внесення змін до «Технічної специфікації на упаковку радіоактивних відходів заводу з переробки рідких радіоактивних 

відходів ДСП ЧАЕС (200-літрова бочка). Редакція 2»;   

- сповіщення про внесення змін до регламенту радіаційного контролю під час експлуатації заводу з переробки рідких радіоактивних 

відходів (ЗПРРВ). 

 

Планування зняття з експлуатації діючих АЕС України та сховищ відпрацьованого ядерного палива 

 

Погоджено запит Інституту ядерних досліджень НАН України щодо перенесення терміну перегляду «Програми зняття з експлуатації 

дослідницького реактора ВВР-М» до кінця 2021 року. 

Протягом 2020 року здійснювалася розробка нормативно-правого акту «Загальні положення безпеки зняття з експлуатації ядерних 

установок», який було затверджено наказом Держатомрегулювання від 28 жовтня 2020 р. № 440 та зареєстровано Міністерством юстиції України 

30 грудня 2020 р. за № 1311/35594. У серпні 2020 р. розглянуто та погоджено наданий Міністерством енергетики України проєкт Закону України 

про внесення змін до ст. 14 закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки», що стосуються зняття з 

експлуатації діючих ядерних установок». 

 

Ціль 4   Підвищення безпеки виробництва та використання ДІВ, безпеки поводження з РАВ, перевезень радіоактивних матеріалів, 

діяльності з видобування та переробки уранових руд, оптимізація радіаційного захисту 

Кількість інспекційних перевірок, обстежень, шт. 
644 758 609 223 -377 

Видано  

(переоформлено, внесено змін): ліцензій на 

використання ДІВ;  

ліцензій на виробництво ДІВ; 

ліцензій на переробку, зберігання РАВ;  

ліцензій на провадження діяльності на окремому 

етапі життєвого циклу сховища для захоронення 

РАВ; 

ліцензій на перевезення радіоактивних матеріалів; 

ліцензій на провадження діяльності з переробки 

уранових руд, шт. 950 1327 1029 1109 +80 



Видано сертифікатів про затвердження у разі 

перевезення радіоактивних матеріалів, шт. 11 16 10 12 +2 

Видано дозволів на перевезення радіоактивних 

матеріалів та внесено до них змін, шт. 177 155 130 82 -48 

Виконано експертиз ядерної та радіаційної безпеки 

проектів реконструкції, модернізації переробних 

уранових об’єктів, шт. 1 7 8 8 - 

Кількість зареєстрованих ДІВ у Державному 

регістрі джерел іонізуючого випромінювання, шт.  1298 1118 1073 1388 +315 

Висновок про досягнення цілі 

Регулювання безпеки виробництва та використання джерел іонізуючого випромінювання, діяльності з видобування, переробки уранових 

руд та її припинення 

Виробництво ДІВ 

Протягом 2020 року, у рамках ліцензування діяльності суб’єктів з виробництва ДІВ, розглянуто 7 ліцензійних справ з виробництва ДІВ та 

підготовлено відповідні рішення. Виконано 2 інспекційних передліцензійних обстеження виробників ДІВ. Проведено аналіз 16 щорічних звітів 

ліцензіатів «Про аналіз радіаційної безпеки при виробництві ДІВ». За результатами розглядів звітів було надано 10 ліцензіатам зауваження щодо 

повноти інформації з відповідним отриманням доопрацьованих документів. 

Використання ДІВ 

Регулювання безпеки використання ДІВ здійснюється Держатморегулюванням через територіальні органи – Інспекції з ядерної та 

радіаційної безпеки, повноваження кожної з яких охоплюють від однієї до кількох адміністративно-територіальних одиниць України.  

За результатами 2020 року Інспекціями з ядерної та радіаційної безпеки надано 1078 адміністративних послуг, пов’язаних в видачею 

ліцензій на право використання ДІВ, проведено 211 перевірок діяльності ліцензіатів щодо виконання вимог з ядерної та радіаційної безпеки. 

 

Державна реєстрація ДІВ 

Під постійним контролем Держатомрегулювання знаходиться питання ефективної діяльності Державного регістру джерел іонізуючого 

випромінювання. Протягом 2020 року забезпечувалась державна реєстрація ДІВ та методична підтримка Державного регістру з цих питань; 

підготовлено два піврічні звіти для Кабінету Міністрів України з питань роботи Державного регістру.  

 



Станом на 31 грудня 2020 р. у Державному регістрі зареєстровано 25248 од. ДІВ, з них радіонуклідних - 8728 од; нерадіонуклідних - 16520 

од. 

До бази даних Державного регістру внесена наступна інформація:  

1. Зареєстровано у 2020 році в Державному регістрі ДІВ 1388 ДІВ, з них – 450 радіонуклідних та 938 генеруючих пристроїв;  

2. Внесена інформація до автоматизованої системи «Регістр» про: ввезення на територію України 117 радіонуклідних ДІВ, 485 генеруючих 

пристроїв медичного призначення; вивезення (експорт) 24 радіонуклідних ДІВ; виготовлено в Україні 63 рентгенівські установки медичного 

призначення, 5 радіонуклідних джерел та 143 спектрометри: виведено з експлуатації та знято з обліку 346 генеруючих пристроїв, 554 

відпрацьованих радіонуклідних ДІВ, як таких, що передані до спеціалізованих підприємств по поводженню з РАВ; подовжено термін 

експлуатації 1610 радіонуклідних джерел у встановленому законодавством порядку; 

3. Підготовлено Державним регістром 941 довідку про ДІВ на запити територіальних підрозділів Національної поліції України, Служби 

безпеки України, Державної фіскальної служби та інших центральних та місцевих органів виконавчої влади; 

4. Надана консультаційна допомога більше ніж 1390 підприємствам, установам та організаціям з питань проведення державної реєстрації 

ДІВ та заповнення форм реєстраційних карток. 

 

Регулювання безпеки поводження з РАВ 

 

Спеціально обладнане приповерхневе сховище для захоронення РАВ (СОПСТРВ) 

Розглянуто ряд технічних рішень та документів з обґрунтування безпеки експлуатації СОПСТРВ: 

- стосовно порядку заповнення модулів А1 та Д1 СОПСТРВ залежно від типів упаковок РАВ, які надходять на захоронення погоджено: 

«Технічне рішення про порядок подальшого завантаження радіоактивними відходами відсіків Д1 та А-1 СОПСТРВ КВ «Вектор»;  

«Технічне рішення про порядок подальшого завантаження радіоактивними відходами відсіків Д-1 та А-1 спеціально обладнаного 

приповерхневого сховища твердих радіоактивних відходів (СОПСТРВ) комплексу виробництв «Вектор»); 

- щодо обґрунтування можливості приймання на захоронення РАВ від інших, крім Чорнобильська АЕС, постачальників РАВ, зокрема 

радіоактивних відходів у вигляді солебітумного компаунду від ВП «Рівненська АЕС» розглянуто та, за результатами проведеної державної 

експертизи ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулюванням, встановлено необхідність доопрацювання ряду документів: 

«Технічне рішення щодо обґрунтування використання будівлі підготовки контейнерів до захоронення (будівля № 20) для тимчасового 

зберігання СБК ВП «РАЕС»;  

«Звіт з аналізу безпеки на експлуатацію майданчика для проміжного зберігання розташованого в будівлі підготовки контейнерів (будівля 

№ 20) КВ «Вектор» для приймання упаковок РАВ з солебітумним компаундом ВП «Рівненська АЕС»;  

«Технологічний регламент на виконання робіт з експлуатації тимчасового майданчика (будівлі підготовки контейнерів до захоронення № 20 

КВ «Вектор») для проміжного зберігання упаковок РАВ з СБК ВП «РАЕС» до їх захоронення»;  

«Критерії приймання упаковок РАВ з солебітумним компаундом на майданчик проміжного зберігання в будівлю № 20 КВ «Вектор»; 

- документи ДСП «ЦППРВ» в рамках отримання окремого дозволу на експлуатацію сховища для проміжного зберігання упаковок РАВ з СБК, 

облаштованого в будівлі для підготовки контейнерів до захоронення № 20 КВ «Вектор»: 

за результатами розгляду документів відмовлено у видачі окремого дозволу, оскільки рішення про видачу може бути прийнято у разі 

успішного проведення випробувань систем та обладнання, важливих для безпеки цього сховища. 

 

 



Приповерхневі сховища твердих радіоактивних відходів ТРВ-1 та ТРВ-2 
 

У зв’язку з припиненням діяльності державного спеціалізованого підприємства з управління капітальним будівництвом зони відчуження 

(ДСП «УКБЗВ»), у результаті реорганізації цього підприємства шляхом приєднання його до ДСП «ЦППРВ», згідно з наказом ДАЗВ 

від 29 березня 2019 р. № 65-19, Держатомрегулюванням переоформлено ліцензію № ЕО 000974 на право провадження діяльності з будівництва 

сховищ для захоронення радіоактивних відходів: ТРВ-1 і ТРВ-2 на комплексі «Вектор», шляхом видачі нової ліцензії № ЕО 001089 від 17 грудня 

2020 р. 

Ліцензією дозволяється ДСП «ЦППРВ» проводити роботи з обстеження поточного стану будов і устаткування, технічне обслуговування та 

проведення приймальних випробувань систем і обладнання, важливих для безпеки сховищ для захоронення радіоактивних відходів ТРВ-1 і ТРВ-

2 та об’єктів інфраструктури.  

У 2020 році Держатомрегулюванням із залученням ДНТЦ ЯРБ і Рискаудит розглянуто «Звіт з аналізу безпеки. Сховище ТРВ-1. Редакція 3», 

«Критерії приймання радіоактивних відходів на захоронення у приповерхневе сховище ТРВ-1 Комплексу виробництв «Вектор». Редакція 1», 

«Звіт з аналізу безпеки. Сховище ТРВ-2. Редакція 3» та «Критерії приймання радіоактивних відходів на захоронення у приповерхневе сховище 

ТРВ-2 Комплексу виробництв «Вектор». Редакція 1». За результатами проведеної державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки 

Держатомрегулюванням встановлено необхідність доопрацювання ДСП «ЦППРВ» зазначених документів, наведених у Спільному звіті 

Рискаудит/ДНТЦ ЯРБ №2504. 

Погоджено «Програму управління старінням систем, конструкцій і елементів сховища для захоронення радіоактивних відходів ТРВ-1 КВ 

«Вектор», підготовлену ДСП «ЦППРВ». 
 

Централізоване сховище для довгострокового зберігання відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (ЦСВДІВ) 

У вересні 2020 р. прийнято рішення щодо внесення змін до ліцензії № ОВ 001050 на право провадження діяльності з переробки та 

зберігання РАВ в частині продовження терміну цієї ліцензії.  

Протягом 2020 року розглянуто ряд технічних рішень та документів з обґрунтувань безпеки безпечного виконання робіт на ЦСВДІВ.  

Також розглянуто та погоджено План перевезення РАВ у формі відпрацьованих ДІВ на 2020 рік та партії про приймання РАВ у формі 

відпрацьованих ДІВ у біозахисті від ДСП «Об’єднання «Радон» на зберігання до ЦСВДІВ (всього 100 ВДІВ). 
 

ПЗРВ «Буряківка» 

У 2020 році, за результати проведеної державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки, погоджено «Технічне рішення щодо приймання 

на тимчасове зберігання «історичних» РАВ на майданчик № 100-1 ПЗРВ «Буряківка», згідно з яким на майданчик № 100-1 ПЗРВ «Буряківка» 

дозволено приймання контейнерів «історичних» РАВ з військового об’єкта «Цибулеве», роботи з вилучення яких проводились 

ТОВ «НТІнжиніринг» в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги НАТО.  

У 2020 році також проводився розгляд заяви та комплекту документів ДСП «ЦППРВ» на видачу окремого дозволу на виконання робіт з 

експериментальної дезактивації радіоактивних відходів у вигляді насосно-компресорних труб (НКТ) на експериментальній установці «ДУГА» на 

ПЗРВ «Буряківка», в рамках ліцензії № ЕО 000953 на право провадження діяльності з експлуатації сховищ для захоронення РАВ. За результатами 

розгляду документів, відмовлено у видачі окремого дозволу, у зв’язку з необхідністю доопрацювання заявленої документації, розробки і 

погодження з Держатомрегулюванням програми комплексних «гарячих» випробувань експериментальної установки «ДУГА» із застосуванням 

РАВ у вигляді НКТ. 

 

 



Сховище для проміжного зберігання високоактивних відходів (ВАВ), які повертаються з Російської Федерації (РФ) після переробки 

відпрацьованого ядерного палива українських АЕС 

ДСП «ЦППРВ» звернулось до Держатомрегулювання із заявою на отримання ліцензії на право провадження діяльності з переробки і 

зберігання радіоактивних відходів, у зв’язку з наміром виконувати роботи з будівництва сховища для зберігання ВАВ, які повертаються з РФ, 

після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС. За результатами розгляду поданих документів та проведеної інспекційної 

перевірки ДСП «ЦППРВ», Держатомрегулюванням видано ліцензію № ОВ 001087 від 18 листопада 2020 р. на право провадження діяльності з 

переробки і зберігання радіоактивних відходів, згідно з якою підприємству дозволено виконувати роботи з будівництва сховища для 

довгострокового зберігання ВАВ, які повертаються з РФ після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС з реакторами ВВЕР 

- 440, та об’єктів інфраструктури, що будуть розташовані на майданчику сховища і технологічно з ним пов’язані. 

Регулювання діяльності міжрегіональних спеціалізованих підприємств з поводження з РАВ ДК «УкрДО «Радон» 

За результатами інспекційних обстежень та експертних висновків стосовно розгляду заяви та ліцензійних документів переоформлено 

ліцензії ДСП «Об’єднання «Радон» на право провадження діяльності з переробки та зберігання радіоактивних відходів, а саме:  

- ДСП «Об’єднання «Радон» (Центральний виробничий майданчик) ліцензію № ОВ 001082;  

- Дніпровська міжобласна філія ДСП «Об’єднання «Радон» ліцензію № ОВ 001086;  

- Львівська міжобласна філія ДСП «Об’єднання «Радон» ліцензію № ОВ 001083;  

- Одеська міжобласна філія ДСП «Об’єднання «Радон» ліцензію № ОВ 001084;  

- Харківська міжобласна філія ДСП «Об’єднання «Радон» ліцензію № ОВ 001085.  

Також в рамках проєкту INSC UK/ТS/56 «Підтримка регуляторної діяльності з впровадження сучасних технологій безпеки поводження з 

РАВ та відновлення територій» Держатомрегулюванням, із залученням експертів Рискаудит і ДНТЦ ЯРБ, проведено експертний розгляд та 

оцінку звітів:  

- «Оцінка безпеки сховища ТРВ № 5 Київської філії ДСП «Об’єднання Радон» (демонстраційна оцінка безпеки)»;  

- «Стандартне рішення для вилучення РАВ та ремедіації майданчиків сховищ № 5, 6, 7 Київської філії ДСП «Об’єднання Радон», які були 

розроблені ДСП «Об’єднання Радон» в рамках індустріального проєкту ІСЯБ: U4.01/14C.  

За результатами розгляду було надано ДСП «Об’єднання Радон» спільний звіт Рискаудит і ДНТЦ ЯРБ щодо необхідності доопрацювання 

зазначених документів.  

Відповідно до умов ліцензій ДСП «Об’єднання Радон» на право провадження діяльності з переробки і зберігання РАВ (на період 

доопрацювання технічних документів ДСП «Об’єднання Радон») Держатомрегулюванням здійснено розгляд технічних рішень щодо приймання 

РАВ на зберігання до сховищ на ПЗРВ міжобласних філій ДСП «Об’єднання «Радон». 

 

Регулювання безпеки діяльності з переробки уранових руд ДП «СхідГЗК» 

У рамках ліцензування діяльності з переробки уранових руд, у 2020 році внесено зміни до ліцензії на провадження діяльності з переробки 

уранових руд ДП «СхідГЗК».  

Проведено аналіз 2-х періодичних звітів про радіаційну безпеку провадження діяльності з переробки уранових руд.  

 



Проведено аналіз 4-х квартальних звітів про накопичені відходи переробки уранових руд на ДП «СхідГЗК».  

Взято участь у Панельному вебзасіданні за участю МАГАТЕ з питань встановлення діагностичних референтних рівнів для 

рентгенографічних діагностичних досліджень.  

Взято участь у анкетуванні МАГАТЕ щодо вивчення впливу кризових обмежень, викликаних пандемією COVID-19, на регуляторну 

діяльність щодо безпеки джерел іонізуючого випромінювання та аналіз реагування регулюючих органів та 25 серпня 2020 р.  

Взято участь у відеоконференції (вебінарі) в рамках співробітництва з МАГАТЕ на тему «Вплив пандемії COVID-19 на регуляторні заходи з 

безпеки ДІВ».  

З жовтня по грудень 2020 р. взято участь у серії інтерактивних вебінарів в рамках співробітництва з МАГАТЕ.  

Відповідно до повідомлення МАГАТЕ, в рамках реалізації Програми професійного радіаційного захисту МАГАТЕ, проведено опитування з 

метою посилення безпеки працівників у галузі промислової рентгенографії та визначення найкращого курсу дій щодо вдосконалення системи 

радіаційного захисту постачальників послуг з неруйнівного контролю. Анкети надіслано до МАГАТЕ 22 грудня 2020 р. 

 

Регулювання безпеки перевезень радіоактивних матеріалів 

Видано (внесено зміни, переоформлено) 14 ліцензій на право провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів. Відмовлено у 

видачі 2 ліцензій.  

Видано 12 сертифікатів про затвердження конструкцій пакувальних комплектів та спеціальних умов перевезення.  

Видано дозволів на перевезення радіоактивних матеріалів та внесено до них зміни – 82.  

 

Ціль 5   Забезпечення ядерної захищеності 

Проведено інспекційних перевірок, обстежень 
8 13 8 5 -3 

Надано допусків до виконання особливих робіт 

керівникам підприємств, шт. 15 14 20 17 -3 

Розглянуто актів визначення рівня фізичного 

захисту, шт. 51 47 40 54 +14 

Висновок про досягнення цілі 

Забезпечено виконання пріоритету діяльності у 2020 році щодо ефективного функціонування державної системи фізичного захисту (у межах 

компетенції Держатомрегулювання) в умовах режиму підвищеної готовності (в частині досягнення основних цілей фізичного захисту). 

З метою запобігання загрозі вчинення диверсій, крадіжок, інших незаконних дій з боку внутрішніх правопорушників розглянуто 31 План 

взаємодії у разі вчинення диверсії, Плани забезпечення фізичного захисту, 185 Переліків посад працівників, робота на яких потребує оформлення 

допуску до виконання особливих робіт, розглядались та погоджувались об’єктові проєктні загрози. Надано допуск до виконання особливих робіт 

11 інспекторам Держатомрегулювання та 17 керівникам підприємств приватної форми власності, які використовують джерела іонізуючого 

випромінювання. 

У контексті обміну інформацією з базою даних МАГАТЕ щодо інцидентів та незаконного обігу ядерних та інших радіоактивних матеріалів, 

за звітний період до бази даних щодо інцидентів та незаконного обігу радіоактивних матеріалів направлено 8 інформаційних повідомлень. 

 



03 листопада 2020 р. в м. Київ на базі Інституту ядерних досліджень НАН України взято участь у навчаннях з відпрацювання процедур 

взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб у разі виявлення радіоактивних матеріалів у незаконному обігу.  

03 – 04 грудня 2020 р. взято участь у Технічній нараді по Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу та ядерних установок та 

Поправки до неї. 

Проведено заключний третій етап «Програми з пошуку та убезпечення втрачених ДІВ», а саме, проведено фізичне обстеження наступних 

радіаційно небезпечних об’єктів з пошуку, виявлення та повернення під регулюючий контроль втрачених ДІВ: ПАТ «СУМИХІМПРОМ», деякі 

території у м. Рубіжне, Луганська обл., деякі місця на території колишнього ПХЗ, м. Кам’янське Дніпропетровської обл. 

 

Ціль 6 Забезпечення виконання Україною зобов’язань нерозповсюдження ядерної зброї 

Організовано інспекцій МАГАТЕ, шт. 
36 40 55 55 - 

Надіслано в МАГАТЕ інформаційних 

повідомлень, які мають надаватися Україною, 

шт. 43 28 48 49 +1 

Кількість розглянутих та введених звітів у 

державний банк даних ядерних матеріалів, шт. 217 218 220 218 -2 

Висновок про досягнення цілі 

Отримано, оброблено 208 та надіслано до МАГАТЕ 178 звітів від суб’єктів Державної системи обліку та контролю ядерних матеріалів 

(ДСОК) та 11 попередніх повідомлень про міжнародні передачі ядерних матеріалів, регулярно надавалась інформація для планування інспекцій 

МАГАТЕ, направлено 16 оновлених Інформацій про конструкцію, організовано 32 інспекції МАГАТЕ на ядерних установках України 

(включаючи 6 неоголошені інспекції) 4 додаткових доступи та 5 технічних візитів. Організовано 10 інспекції та 4 додаткових доступи МАГАТЕ 

на інші підприємства суб’єктів ДСОК. 

Для планування інспекцій МАГАТЕ направлено до Агентства: 

- графіки отримання та відправлення ядерних матеріалів; 

- графіки проведення ремонтів основного обладнання при відкритті активної зони;   

- графіки проведення фізичної інвентаризації у кожній зоні балансу ЯМ; 

- план гарячих випробувань та графік гарячих випробувань на СВЯП-2; 

- графіки випробувань обладнання HOLTEC на АЕС. 

 

 

 

 

 

 



3.1   
__5271010___ 

(КПКВК ДБ) 

0434 
(КФКВК) 

Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання 
(найменування бюджетної програми) 

Мета бюджетної програми  

Формування та реалізація державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії.  

Забезпечення та збереження міжнародних режимів безпеки на всій території України. 

Підвищення кваліфікації державних службовців у сфері ядерного регулювання. 

 

Завдання бюджетної програми 

 № 

з/п 

Завдання 

1. 1

. 

Забезпечення контролю рівня безпеки діючих енергоблоків АЕС, на об'єктах поводження з РАВ, використання та виробництва ДІВ, 

уранових об'єктах.  

2.  Впровадження комплексу заходів з фізичного захисту ЯУ, ЯМ, РАВ та інших ДІВ 

 

Видатки / надання кредитів у 2020 році 

тис. грн 

 План 

зі змінами 
Звіт 

 

Відхилення 

звітних показників від 

планових 

1 2 3 4 

Всього 79 477,0 78 240,2 1 236,8 

у т. ч. загальний фонд 79 477,0 78 240,2 1 236,8 

          спеціальний фонд 0 0 0 

Ключові результативні показники бюджетної програми  

 

№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 

Планові результативні показники 
Фактичні результативні 

показники 

Відхилення фактичних від 

планових 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Видано ліцензій 

(переоформлено, 

внесено змін) на 

виробництво та 

використання ДІВ, 

шт. 707 0 707 1277 0 1277 570 0 570 



перевезення 

радіоактивних 

матеріалів тощо 

2 

Кількість виданих 

сертифікатів про 

затвердження у разі 

перевезення 

радіоактивних 

матеріалів 

шт. 10 0 10 12 0 12 2 0 

 

2 

 

3 

Кількість наданих 

дозволів у сфері 

безпеки використання 

ядерної енергії 

шт. 215 0 215 184 0 184 -31 0 -31 

4 

Кількість наданих 

допусків до виконання 

особливих робіт 

шт. 20 0 20 17 0 17 -3 0 -3 

5 
Кількість укладених 

міжнародних угод 
шт. 1 0 1 1 0 1 0 0 0 

6 

Кількість проектів 

міжнародної технічної 

допомоги, по яким 

здійснені заходи з їх 

реалізації 

шт. 17 0 17 21 0 21 4 0 4 

7 

Надходження до 

бюджету за видачу 

ліцензій, сертифікатів, 

дозволів 

шт. 3500 0 3500 2881,8 0 2881,8 -618,2 0 -618,2 

8 

Кількість 

опрацьованих 

звернень, заяв, скарг 

громадян 

шт. 1550 0 1550 1276 0 1276 -274 0 -274 

9 

Кількість 

опрацьованих запитів 

на публічну 

інформацію 

шт. 35 0 35 62 0 62 27 0 27 

10 

Доповідь про стан 

ядерної та радіаційної 

безпеки в Україні 

шт. 1 0 1 0 1 1 0 0 0 



11 

Кількість державних 

службовців, які 

підвищили 

кваліфікацію за 

професійною 

програмою та на 

тематичних 

короткотермінових 

семінарах 

шт. 20 0 20 24 0 24 4 0 4 

12 

Кількість  

розроблених 

законопроектів, 

розпоряджень, 

постанов та інших 

нормативно - правових 

документів 

шт. 10 0 10 17 0 17 7 0 7 

13 
Організовано 

інспекцій МАГАТЕ 
шт. 55 0 55 55 0 55 0 0 0 

14 

Кількість справ 

застосування заходів 

примусу 

шт. 30 0 30 42 0 42 12 0 12 

15 

Кількість проведених 

інспекційних 

перевірок, обстежень в 

рамках державного 

нагляду за 

дотриманням вимог 

ядерної та радіаційної 

безпеки 

шт. 665 0 665 258 0 258 -407 0 -407 

  

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових  

 

Зменшення у зв’язку з протидією поширенню коронавірусу COVID-19 (Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 

спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)") 

 

 

 



Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми: 

У 2020 році Держатомрегулюванням забезпечено виконання пріоритетних завдань, визначених законами, актами і дорученнями 

Президента України, Уряду України, спрямованих на забезпечення ядерної та радіаційної безпеки і захищеності, у тому числі Планом 

заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Планом заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління 

України на 2016 – 2020 роки; Середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду до 2020 року тощо. 

Не зважаючи на значний вплив безпрецедентної епідеміологічної ситуації злагоджена, системна та послідовна робота у 2020 році 

Апарату Держатомрегулювання, територіальних органів з ядерної та радіаційної безпеки, підприємства, що входить до сфери управління, 

дозволила досягти запланованої мети, виконати поставлені завдання та забезпечити на належному рівні ядерну та радіаційну безпеку, 

захищеність, радіаційний захист населення, персоналу та навколишнього природного середовища, дотримання міжнародних режимів 

гарантій нерозповсюдження ядерної зброї, безпеки та захищеності. 

 

 

 3.2 
__5271020___ 

(КПКВК ДБ) 

___0530__ 
(КФКВК) 

Забезпечення ведення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання 
(найменування бюджетної програми) 

Мета бюджетної програми  

 Забезпечення функціонування єдиної державної системи реєстрації, обліку і контролю ДІВ - Державного регістру ДІВ. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Завдання бюджетної програми 

 № 

з/п 

Завдання 

1. Державна реєстрація ДІВ, завершення встановлення повного контролю за знаходженням та переміщенням ДІВ у Державному 

регістрі ДІВ  

 

Видатки / надання кредитів у 2020 році 

тис. грн 

 План 

зі змінами 
Звіт 

 

Відхилення 

звітних показників від 

планових 

1 2 3 4 

Всього 549,5 543,3 6,2 

у т. ч. загальний фонд 549,5 543,3 6,2 

          спеціальний фонд 0 0 0 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/847-2014-%D1%80#n12
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/847-2014-%D1%80#n12
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/847-2014-%D1%80#n12


Ключові результативні показники бюджетної програми  

 

№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 

Планові результативні показники 
Фактичні результативні 

показники 

Відхилення фактичних від 

планових 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  
Кількість 

зареєстрованих ДІВ 
од. 1073 0 1073 1388 0 1388 315 0 315 

2.  
Кількість ДІВ, знятих 

з обліку 
од. 450 0 450 904 0 904 454 0 454 

3.  

Кількість виконаних 

змін інформації в АС 

"Регістр" про ДІВ та їх 

власників, 

зареєстрованих 

протягом року 

од. 6570 0 6570 6994 0 6994 424 0 424 

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових  

Кількісний рівень результативних показників програми не залежить повною мірою від її виконавця – чітко спрогнозувати кількість ДІВ, що 

будують, зокрема, ввезені, виготовлені чи виведені з робочого стану неможливо. Для обрахунку планових показників використовуються середні 

дані за останні роки. 

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми: 

Заплановані мета та завдання бюджетної програми досягнуті у повному обсязі. Державний регістр джерел іонізуючого 

випромінювання працює в штатному режимі, ефективно виконуючи функцію зі збору, обробки, аналізу та зберігання інформації щодо 

наявності і переміщення джерел іонізуючого випромінювання в Україні.  
 

 

 

Голова – Головний державний інспектор з ядерної та 

радіаційної безпеки України 

_______________________ 

(підпис) 
Григорій ПЛАЧКОВ 

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 
 


