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Шановні читачі!

Для України питання
ядерної та радіаційної безпеки
завжди були й лишатимуться
важливими. В країні
експлуатується п’ятнадцять
енергоблоків АЕС, три
енергоблоки ЧАЕС знімаються
з експлуатації в Чорнобильській
зоні відчуження, енергоблок №4
– разом з об’єктом «Укриття» й
новим безпечним
конфайнментом перебуває у
процесі перетворення на
екологічно-безпечну систему.

Ми маємо низку об’єктів по поводженню з відпрацьованим ядерним паливом,
радіоактивними відходами й джерелами іонізуючого випромінювання. Радіаційні
технології ми використовуємо у промисловості, медицині, науці та інших галузях.

Завдання органу ядерного регулювання – дбати про те, аби всі ці об’єкти були
безпечними й не несли загрози для суспільства та довкілля. З цією метою
Держатомрегулювання використовує три основні інструменти: законотворчу, дозвільну
та наглядову діяльність.

2017 рік був багатим на здобутки. Завдяки активній участі Держатомрегулювання
були затверджені загальні правила радіаційної безпеки використання ДІВ у медицині,
гармонізовані з законодавством ЄС та стандартами МАГАТЕ. В подальшому це
дозволить значно покращити радіаційний захист пацієнтів та медперсоналу в Україні.

В Україні значно пожвавилась діяльність з диверсифікації ядерного палива й
посилення енергетичної незалежності держави. Вагомим здобутком за цим напрямом
стала видача Держатомрегулювання ліцензії експлуатуючій організації на будівництво
та введення в експлуатацію Централізованого сховища для відпрацьованого ядерного
палива у Чорнобильській зоні відчуження. Для України – спорудження ЦСВЯП має
непересічне значення, адже дозволить зберігати ВЯП у безпечних умовах із
використанням найсучасніших світових технологій й в подальшому економити значні
фінансові ресурси, які наразі сплачуються за зберігання та переробку ВЯП.

Завдяки роботі АЕС в Україні виробляється біля 55% електроенергії. АЕС є
важливою складовою паливно-енергетичного комплексу держави. У своїй діяльності
Держатомрегулювання постійно здійснює контроль за реалізацією заходів Комплексної
(зведеної) програми підвищення безпеки енергоблоків АЕС України. У 2017 році
Держатомрегулювання було прийняте рішення про продовження термінів експлуатації
енергоблоку №3 Запорізької АЕС до 5 березня 2027 року. Продовження термінів
експлуатації є загальносвітовою практикою, успішний досвід за цим напрямом має
також і Україна.

На фінішну пряму вийшли два масштабні проекти в Чорнобильській зоні
відчуження, регулюючий супровід яких здійснює Держатомрегулювання. Йдеться про
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введення в експлуатацію нового безпечного конфайнменту та сховища для
відпрацьованого ядерного палива «сухого» типу. Значення обох проектів для держави –
важко недооцінити. Введення в експлуатацію НБК дозволить перейти до наступного
етапу – створення інфраструктури для демонтажу нестабільних конструкцій всередині
об’єкту «Укриття», видалення паливовмісних матеріалів та РАВ з метою подальшого
поводження з ними, включаючи захоронення.

Важливе значення мала також – презентація українською делегацією Сьомої
Національної доповіді про виконання зобов’язань України за Конвенцією про ядерну
безпеку. Захід проходив у Відні у штаб-квартирі МАГАТЕ. У рамках заходу світова
спільнота в черговий раз підтвердила належний рівень ядерної безпеки в Україні,
відзначила чимало здобутків у сфері ядерної та радіаційної безпеки, у тому числі процес
успішної гармонізації вітчизняного законодавства відповідно стандартів ЄС.

2017 рік, дійсно, був щедрим на події: було чимало викликів, проте й чимало
перемог. Команда Держатомрегулювання гідно виконувала свої обов’язки, здійснювала
регулюючий супровід важливих для безпеки держави проектів. Знаю, у 2018 році ми
продовжуватимемо свою місію належним чином, адже усвідомлюємо, що є гарантом
ядерної та радіаційної безпеки України.

З повагою,

Григорій Плачков
Голова Державної інспекції ядерного регулювання України
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2. 2017 РІК В ДЕТАЛЯХ

Січень

25 На засіданні Уряду прийнято постанову Кабінету Міністрів України
№39 «Деякі питання оптимізації територіальних органів Державної
інспекції ядерного регулювання».

Лютий

8 Комітет Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного
комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, як головний комітет,
прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти у
першому читанні за основу проекту Закону України «Про внесення
змін до деяких Законів України у сфері використання ядерної енергії»
(реєстраційний № 5550 від 16 грудня 2016 року), розроблений з
метою імплементації Директиви Ради 2013/59/Євратом.

16 Публічний звіт керівника Держатомрегулювання про підсумки
діяльності з регулювання ядерної та радіаційної безпеки у 2016 році
та визначення пріоритетних напрямів роботи на 2017 рік.
Затверджено рішення про можливість експлуатації енергоблоку №3
Запорізької АЕС у зупиненому стані на період виконання необхідних
організаційно-технічних заходів для забезпечення можливості його
довгострокової експлуатації.

23

На засіданні Комітету Верховної Ради України з питань європейської
інтеграції було розглянуто проект Закону «Про внесення змін до
деяких законів України у сфері використання ядерної енергії»
(реєстр. №5550).

Березень

15 На засіданні Комітету Верховної Ради України з питань паливно-
енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки було
розглянуто проект Закону «Про внесення змін до деяких законів
України у сфері використання ядерної енергії» (реєстр. №5703).

Квітень

27.03.2017
–

07.04.2017

Презентовано національну доповідь України про вжиті заходи з
виконання зобов’язань, передбачених Конвенцією про ядерну безпеку
під час Сьомої наради країн-членів Конвенції (м. Відень, Республіка
Австрія).

Травень

5 В Мін’юсті зареєстрований за № 578/30446 наказ
Держатомрегулювання від 13.04.2017 р. №136 про затвердження
«Загальних вимог до управління старінням елементів і конструкцій та
довгострокової експлуатації енергоблоків атомних станцій», та
внесення змін до «Загальних вимог до продовження експлуатації
енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами
здійснення періодичної переоцінки безпеки», затверджених наказом
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Державного комітету ядерного регулювання України від 26
листопада 2004 року № 181, зареєстрованих в Міністерстві юстиції
України 15 грудня 2004 року за № 1587/10186.

17 Продовжено термін дії ліцензії № ОВ 000891 ДСП «Львівський
ДМСК» на переробку і зберігання РАВ.

18 В Мін’юсті зареєстровані за № 636/30504 «Загальні правила
радіаційної безпеки використання джерел іонізуючого
випромінювання у медицині», затверджені наказом
Держатомрегулювання та МОЗ від 16 лютого 2017 року № 51/151.

Червень

21-22 Держатомрегулюванням забезпечено участь України у міжнародному
тренуванні формату ConvEx-3 з повною активізацією Інформаційно-
кризового центру за сценарієм умовної важкої аварії на АЕС Пакш
(Угорщина) у взаємодії з ДСНС та іншими уповноваженими ЦОВВ.

27 В рамках державної експертизи та відповідного Звіту з аналізу
безпеки здійснено державну експертизу ЯРБ наданий позитивний
висновок проекту «Будівництво сховища для проміжного зберігання
осклованих високоактивних радіоактивних відходів, що
повертаються із Російської Федерації після переробки
відпрацьованого ядерного палива українських АЕС».

29 Держатомрегулюванням видана ДП «НАЕК «Енергоатом» ліцензія на
право впровадження діяльності з будівництва та введення в
експлуатацію ядерної установки - Централізованого сховища
відпрацьованого ядерного палива.

Липень

10 Держатомрегулюванням беручи до уваги позитивні результати
державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки матеріалів, що
обґрунтовують безпеку, визнано за можливе завантаження перших
партій ядерного палива компанії “Westinghouse” в активні зони
енергоблоків №1, №3 та №4 Запорізької АЕС.

21 Продовжено термін дії ліцензії ДСП «ЦППРВ» ОВ № 001050 на
право провадження діяльності з переробки та зберігання РАВ.

Серпень

02 В.о. Голови Державної інспекції ядерного регулювання України
Борис Столярчук підписав Угоду про відновлення дії домовленості
між Держатомрегулюванням та Комісією ядерного регулювання
США щодо обміну технічною інформацією та співробітництва у
сфері ядерної безпеки.

22 В Мін‘юсті зареєстровано за № 1045/30913 «Загальні положення
безпеки при поводженні з радіоактивними відходами до їх
захоронення», затверджені наказом Держатомрегулювання № 279 від
01.08.2017.

Вереснь

01 Набрала чинності в повному обсязі Угода про асоціацію між
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Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з
іншої сторони, ратифікована Законом України від 16 вересня 2014
року.
Держатомрегулювання надано позитивні висновки державної
експертизи ЯРБ щодо проектів Консервації заповнених сховищ № 21
та № 30 ПЗРВ «Буряківка».

05–06 Держатомрегулювання взято участь у спільному Українсько-
Американському командно-штабному навчанні з реагування на
надзвичайну ситуацію державного рівня, пов'язану з радіаційною
аварією на Запорізькій АЕС.

20 В Мін‘юсті зареєстровано за № 1158/31026 «Вимоги до періодичної
переоцінки безпеки енергоблоків атомних станцій», затверджені
наказом Держатомрегулювання від 30 серпня 2017 року № 313.

28 на засіданні Колегії Держатомрегулювання схвалено Шосту
Національну доповідь України про виконання зобов’язань за
Об'єднаною конвенцією про безпеку поводження з відпрацьованим
паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами.

25-29 У Києві було проведено 39-те засідання робочої групи WENRA з
питань поводження з РАВ та зняття з експлуатації.

Жовтень

4-5 На Рівненській АЕС проведено спільне  (ДП «НАЕК «Енергоатом»,
Держатомрегулювання, територіальні та місцеві органи влади)
загально-станційне протиаварійне тренування за темою «Комунальна
аварія, яка виникла внаслідок надзвичайної метеорологічної ситуації
в районі розміщення АЕС, привела до виходу з ладу системи
основного та резервного електропостачання блоку №3 Рівненської
АЕС та відмови систем охолодження ядерного реактора».

13 Продовжено термін дії ліцензії № ОВ 000891 ДСП «Львівський
ДМСК» на переробку і зберігання РАВ та поширено дію цієї ліцензії
на додатковий об’єкт, призначений для поводження з РАВ, –
Мобільний комплекс технічних засобів з безпечної розрядки
відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання із блоків
біологічного захисту типів «БГИ» та «Е» (МКРБ).

17 Наказом Держатомрегулювання № 380 затверджений «Порядок
стажування громадян з числа молоді в Державній інспекції ядерного
регулювання України», які були зареєстровані в Міністерстві юстиції
України 30 жовтня 2017 р. за № 1324/31192.

24 Проведені громадські слухання в м. Енергодар (Запорізька обл.) про
можливість продовження експлуатації ядерної установки -
енергоблоку №3 Запорізької АЕС. Участь взяли 212 осіб.

25 Постановою Кабінету Міністрів України №1106 затверджено «План
заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони».
Оновлений план імплементації, який передбачає актуалізацію заходів
та термінів їх виконання, набирає чинність 17 березня 2018 року.
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02.10.2017-
01.11.2017

Проведене публічне громадське обговорення можливості
продовження експлуатації ядерної установки - енергоблоку №3
Запорізької АЕС.

Листопад

02 В Мін’юсті зареєстрований за №1340/31208 наказ
Держатомрегулювання від 12.10.2017 №372 «Про внесення змін до
деяких нормативно-правових актів та визнання таким, що втратив
чинність, наказу з питань поводження з радіоактивними відходами».

03 Прийнято рішення про продовження терміну експлуатації
енергоблоку №3 Запорізької АЕС до 5 березня 2027 року.

08 В Мін‘юсті за № 1362/31230 зареєстровано «Правила радіаційної
безпеки використання джерел іонізуючого випромінювання в
брахітерапії», затверджені наказом Держатомрегулювання та МОЗ від
31 серпня 2017 № 316/998.

09 Розпочато будівництво Централізованого сховища відпрацьованого
ядерного палива, що споруджуватиметься
в смт. Буряківка Чорнобильської зони відчуження.

17 Держатомрегулювання оприлюднена інформація «Ситуація з Ru-106
показала здатність сучасних систем радіаційного моніторингу
оперативно ідентифікувати навіть незначні зміни радіаційного стану»
щодо аналізу розповсюдження в атмосфері України та Європи
ізотопу Ru-106.

24 Видано Окремий дозвіл ОД № 000953/003/24  на здійснення робіт з
консервації заповненого сховища (траншеї) для захоронення
радіоактивних відходів № 21 ПЗРВ «Буряківка» в рамках ліцензії
№ 000953 від 20.04.2011 р. на право провадження діяльності з
експлуатації сховищ для захоронення радіоактивних відходів.

30 Під час засідання Колегії Держатомрегулювання:
- прийнято рішення щодо експлуатації енергоблоку №3 Рівненської
АЕС у зупиненому стані з повним вивантаженням ядерного палива на
період виконання ДП «НАЕК «Енергоатом» необхідних
організаційно-технічних заходів для забезпечення можливості його
довгострокової експлуатації;
- проаналізовано стан контролю повноти та якості розслідування
порушень у роботі АЕС України, а також причини, що призвели до
зростання кількості порушень у роботі АЕС України;
- прийняте рішення щодо схвалення «Національного звіту до першої
тематичної партнерської перевірки за напрямом «управління
старінням» в рамках підготовки до проведення міжнародної
партнерської перевірки з безпеки ядерних установок (імплементація
Директиви Ради 2014/87/ Євратом).

Грудень

19 В Мін’юсті зареєстрований за №1535/31403 наказ
Держатомрегулювання від 01.12.2017 №443 «Про затвердження
вимог до ризик-інформованого прийняття рішень з безпеки атомних
станцій».
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Кабінетом Міністрів України на засіданні схвалено законопроект
«Про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки
використання ядерної енергії», розроблений Держатомрегулювання.

27

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову про внесення змін
до постанов Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. № 440
та від 1 червня 2011 р. №591 щодо порядку справляння плати за
здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної
енергії.

28 Держатомрегулювання продовжено термін дії ліцензії № ЕО 000953
ДСП «ЦППРВ» на право провадження діяльності з експлуатації
сховищ для захоронення РАВ – до завершення етапу експлуатації
сховищ для захоронення радіоактивних відходів ПЗРВ «Буряківка».
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3. БЕЗПЕКА ЯДЕРНИХ УСТАНОВОК

Україна експлуатує 15 енергоблоків і займає 9 місце в світі за цим показником, а за
встановленою потужністю наших енергоблоків ми знаходимося на 7 місці. Єдиним
оператором усіх діючих атомних електростанцій в Україні є Державне підприємство
«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (далі – ДП «НАЕК
«Енергоатом»). До складу ДП «НАЕК «Енергоатом» входять 4 атомні електростанції

Загальна встановлена потужність діючих українських енергоблоків – 13 835 МВт.
За 2017 рік вироблено 85,8 млрд кВт*год, що становить 55,2% від загального

виробництва електроенергії в Україні. Коефіцієнт використання встановленої
потужності АЕС у 2017 році склав 70,6%.

В Україні забезпечено сталий та безпечний режим роботи АЕС відповідно до
Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» та положень
Конвенції про ядерну безпеку. На системній основі впроваджуються заходи з підвищення
рівня безпеки діючих АЕС України відповідно до вимог національних норм, правил і
стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, рекомендацій Міжнародного агентства з
атомної енергії (далі – МАГАТЕ) та з урахуванням передової міжнародної практики.

Партнерські перевірки WANO1 і МАГАТЕ підтвердили безпеку експлуатації
енергоблоків АЕС України, робіт, що ведуться на всіх енергоблоках України в рамках
діючих програм з підвищення безпеки та продовження терміну експлуатації енергоблоків
АЕС.

3.1. Підвищення безпеки АЕС

Заходи з підвищення безпеки енергоблоків АЕС України впроваджуються
відповідно до «Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків
атомних електростанцій», затвердженої Кабінетом Міністрів України в 2011 році. В 2015

1 WANO - Всесвітня асоціація організацій, які експлуатують атомні електростанції (ВАО АЕС)

55,2%
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році Кабінет Міністрів України продовжив термін дії К(з)ППБ до 2020 року. Метою
К(з)ППБ є:

 подальше підвищення рівня безпеки експлуатації енергоблоків АЕС;
 зменшення ризиків виникнення аварій на АЕС під час стихійного лиха або

інших екстремальних ситуацій;
 підвищення ефективності управління проектними і запроектними аваріями на

АЕС, мінімізація їх наслідків.
В основу К(з)ППБ були покладені заходи з підвищення безпеки попередньої

програми: «Концепції підвищення безпеки діючих енергоблоків атомних електростанцій»
2005 року, що не були виконані експлуатуючою організацією до закінчення терміну дії
Концепції, а також заходи з підвищення безпеки енергоблоків № 2 ХАЕС та № 4 РАЕС, що
були впроваджені під час введення в експлуатацію даних енергоблоків.

В К(з)ППБ також враховано результати та рекомендації місій МАГАТЕ з
«проектної безпеки», проведених на всіх АЕС в рамках імплементації «Меморандуму між
Україною та ЄС про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі» за напрямом
«ядерна безпека».

Після аварії на АЕС Фукусіма-Даічі до програми включені додаткові заходи за
результатами позачергової поглибленої переоцінки безпеки українських АЕС («стрес-
тестів») і додаткові заходи з протипожежної безпеки. Впровадження заходів з підвищення
безпеки дає змогу створити необхідні умови для прийняття рішень щодо можливості
продовження строків експлуатації енергоблоків АЕС.

В період з 2017 по 2020 роки закінчуються проектні терміни експлуатації 6
енергоблоків АЕС України (див. табл.3.1).
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Таблиця 3.1. – Дані про енергоблоки АЕС України

АЕС Е/Бл Тип реактора
Закінчення

проектного/перепризначеного
терміну експлуатації

1 ВВЕР-1000/В-320 23.12.2015/23.12.2025
2 ВВЕР-1000/В-320 19.02.2016/19.12.2026
3 ВВЕР-1000/В-320 05.03.2017/05.03.2027
4 ВВЕР-1000/В-320 04.04.2018
5 ВВЕР-1000/В-320 27.05.2020

ЗАЕС

6 ВВЕР-1000/В-320 21.10.2026
1 ВВЕР-1000/В-302 02.12.2013/02.12.2023
2 ВВЕР-1000/В-338 12.05.2015/31.12.2025ЮУАЕС
3 ВВЕР-1000/В-320 10.02.2020

1 ВВЕР-440/В-213 22.12.2010/22.12.2030

2 ВВЕР-440/В-213 22.12.2011/22.12.2031

3 ВВЕР-1000/В-320 11.12.2017

РАЕС

4 ВВЕР-1000/В-320 07.06.2035
1 ВВЕР-1000/В-320 13.12.2018ХАЕС 2 ВВЕР-1000/В-320 07.09.2035

Протягом 2017 року, в рамках регулюючого супроводу К(з)ППБ
Держатомрегулювання погоджено 62 звіти про виконання заходів із 79 запланованих на
2017 рік.

Згідно з план-графіками впровадження заходів К(з)ППБ, основні зусилля
експлуатуючої організації в 2017 році було сконцентровано на розробці та впровадженні
заходів для енергоблоків № 3,4 Запорізької АЕС, № 3 Рівненської АЕС та №1
Хмельницької АЕС, в рамках діяльності з продовження терміну експлуатації. Досвід
впровадження заходів на т. зв. «пілотних» енергоблоках, в подальшому застосовується на
інших діючих енергоблоках.

Важливі для безпеки ядерної установки модифікації (зміна конфігурації ЯУ,
приведення рівня безпеки ЯУ у відповідність до діючих норм та правил, зміна
експлуатаційних документів, модифікація організаційної структури експлуатуючої
організації), впроваджуються за погодженням з Держатомрегулюванням.

Держатомрегулювання здійснює постійний контроль на всіх етапах проведення
модифікації (розробка концепції, монтаж і пусконалагоджувальні роботи, введення в
дослідну та/або промислову експлуатацію) шляхом проведення оцінки безпеки
матеріалів, що обґрунтовують безпеку та узгодження відповідних технічних рішень, а
також – шляхом безпосереднього нагляду за виконанням модифікацій, внесенням змін
до експлуатаційної документації та навчанням персоналу. Результати контролю
обговорюються на відкритих засіданнях Колегії Держатомрегулювання з залученням всіх
зацікавлених сторін, у тому числі і громадськості та представників ЗМІ.
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Протягом року Держатомрегулювання проводились комплексні інспекційні
обстеження кожного майданчику АЕС з залученням у тому числі і міжнародних
експертів. Одним з головних завдань таких інспекцій є безпосередній контроль стану
виконання заходів з підвищення безпеки.

На початку 2013 р. Держатомрегулювання спільно із Міністерством енергетики
та вугільної промисловості України, Міністерством оборони України, Міністерством
екології та природних ресурсів України та Державним агентством України з управління
зоною відчуження розробила «Національний план дій за результатами «стрес-тестів»
спрямований  на підвищення безпеки українських АЕС.

Зазначений документ було розроблено у відповідності до рекомендацій Групи
Регуляторів Ядерної Безпеки (ENSREG) щодо структури та змісту національних планів
дій («National Action Plan (NAcP) Guidance as directed within the ENSREG Stress test
Action Plan» з додатками).

«Національний план дій за результатами «стрес-тестів» враховує:
 рекомендації та пропозиції ENSREG, що наведені в звіті «Compilation of

recommendations and suggestions. Peer review of stress tests performed on
European nuclear power plants», за напрямками «Зовнішні екстремальні
впливи», «Втрата функцій безпеки» та «Управління важкими аваріями»;

 основні питання Екстраординарної наради країн-учасниць Конвенції про
ядерну безпеку (серпень 2012 р., Відень, Республіка Австрія) за напрямками
«Національні організації», «Аварійна готовність та реагування» та
«Міжнародне співробітництво».

Наприкінці 2017 року було виконано повторне оновлення Національного плану
дій України за результатами «стрес-тестів» щодо поточного стану та термінів реалізації
заходів. Кількість запланованих заходів та їх обсяг не зазнав змін.
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3.2. Переоцінка безпеки та продовження терміну експлуатація ядерних установок

3.2.1. Переоцінка безпеки та продовження терміну експлуатації енергоблоків АЕС
Для енергоблоків АЕС України встановлений 30-ти річний проектний строк

експлуатації. Одинадцять енергоблоків були введені в експлуатацію впродовж 1980 –
1990 років. Урядом України взятий курс на продовження експлуатації енергоблоків
АЕС, який відображений у «Енергетичній стратегії України на період до 2035 року», і
«Комплексній програмі робіт щодо продовження строку експлуатації діючих
енергоблоків атомних електростанцій» ДП НАЕК «Енергоатом».

Відповідно до чинного законодавства, рішення про можливість продовження
терміну експлуатації енергоблоку АЕС приймається Держатомрегулюванням на основі
висновку державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки звіту з періодичної
переоцінки безпеки (ЗППБ), шляхом внесення змін в ліцензію на його експлуатацію.
Експлуатація в понадпроектний строк може бути дозволена тільки за умови, що рівень
безпеки енергоблоку АЕС не нижчий, ніж встановлений чинними нормами та
правилами з ядерної та радіаційної безпеки.

ЗППБ формується за результатами виконання значного обсягу робіт, які,
зокрема, стосуються:

 оцінки поточного технічного стану елементів та конструкцій енергоблоку
АЕС та продовження строку їх експлуатації;

 усунення відступів від вимог норм, правил та стандартів з ЯРБ, які набули
чинності впродовж останніх років;

 виконання заходів з підвищення безпеки, запланованих до реалізації в рамках
К(з)ППБ;

 виконання заходів за результатами подій на АЕС Фукусіма-Даічі та «стрес-
тестів»;

 кваліфікації обладнання на «жорсткі» умови оточуючого середовища,
сейсмічні впливи та оцінки сейсмічної стійкості трубопроводів, будівель та
споруд енергоблоку АЕС;

 реалізації програми управління старінням елементів та конструкцій
енергоблоку АЕС;

 виконання поглибленого аналізу безпеки із застосування детерміністичних та
імовірнісних методів;

 підвищення експлуатаційної безпеки, шляхом удосконалення експлуатаційної
та аварійної документації;

 удосконалення системи управління до рівня, що відповідає вимогам норм та
правил ядерної та радіаційної безпеки, рекомендаціям МАГАТЕ та кращій
світовій практиці;

 удосконалення системи аварійної готовності.
Відповідно до вимог норм, правил та стандартів з ЯРБ, ЗППБ оформляється у

вигляді окремих звітів з результатами оцінки 14 факторів безпеки:
 проект енергоблока АЕС;
 поточний технічний стан систем та елементів;
 кваліфікація обладнання;
 старіння;
 детерміністичний аналіз безпеки;
 імовірнісний аналіз безпеки;
 аналіз внутрішніх та зовнішніх подій.
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 експлуатаційна безпека;
 використання досвіду інших АЕС і результатів  наукових досліджень;
 організація і управління;
 експлуатаційна документація;
 людський фактор;
 аварійна готовність і планування;
 вплив на навколишнє середовище.
Зазначений підхід відповідає рекомендаціям МАГАТЕ та кращій світовій

практиці, а також дозволяє всесторонньо оцінити поточний рівень безпеки енергоблоку
та прийняти зважене рішення щодо можливості та умов подальшої експлуатації
енергоблоку, включаючи експлуатацію в понад проектний термін.

Для енергоблоків ВВЕР-1000 серії В-320 - №1, №2, №3 Запорізької АЕС та №3
Рівненської АЕС проектні терміни експлуатації яких закінчився в 2016–2017 роках, ДП
«НАЕК «Енергоатом» був обраний «другий варіант» продовження терміну експлуатації,
а саме: «зупинка енергоблока після завершення проектного строку експлуатації,
здійснення організаційно-технічних заходів для продовження експлуатації та
поновлення експлуатації». Для кожного з цих енергоблоків Держатомрегулюванням
погоджено програми підготовки до довгострокої (понадпроектної) експлуатації та плани
ліцензування у відповідності з якими ДП НАЕК «Енергоатом» проводять роботи та
надає до Держатомрегулювання звітні матеріали.

Результати виконаних робіт є основою ЗППБ, який надається до
Держатомрегулювання для розгляду та проведення державної експертизи ЯРБ.

3.2.2. Продовження терміну експлуатації енергоблоку № 3 Запорізької АЕС
У рамках продовження терміну експлуатації енергоблоку № 3 ВП ЗАЕС

Держатомрегулюванням узгоджені усі технічні рішення з продовження терміну
експлуатації обладнання, трубопроводів та будівельних конструкцій енергоблоку, а
також погоджені у повному обсязі результати робіт з:

 кваліфікації обладнання на «жорсткі» умови навколишнього середовища та
сейсмічні впливи;

 забезпечення сейсмічної стійкості обладнання, трубопроводів, будівель та
споруд.
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Результати наведених вище робіт лягли в основу ЗППБ енергоблоку №3
Запорізької АЕС, який пройшов державну експертизу ЯРБ.

24 жовтня 2017 року в Енергодарі, місті-супутнику Запорізької АЕС,
Держатомрегулювання за участі НАЕК «Енергоатом» пройшли громадські слухання
стосовно можливості продовження терміну експлуатації  ядерної установки -
енергоблоку №3 Запорізької АЕС.

В заході взяли участь уповноважені представники Держатомрегулювання та ДНТЦ
ЯРБ, НАЕК «Енергоатом», Запорізької АЕС представники громадських організацій та
місцевих ЗМІ, міських та сільських рад, а також мешканці населених пунктів зони
спостереження Запорізької АЕС: Нікополя, Кам'янки-Дніпровської, Великої Білозерки,
Великої Знам'янки, Новодніпровки, Енергодара та Запоріжжя. Всього зареєстрованих
учасників громадських слухань - 212 осіб.

Секретарем та модератором громадських слухань було обрано Голову Громадської
ради при Держатомрегулювання.
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Під час громадських слухань по енергоблоку №3 Запорізької АЕС було надано
роз‘яснення щодо:
- нормативно-правової бази продовження терміну експлуатації;
- підстав для продовження експлуатації;
- оцінки технічного стану обладнання та будівель;
- заходів з підвищення безпеки;
- результатів експертизи Звіту з періодичної переоцінки безпеки та інспекційного
обстеження;
- впливу на навколишнє середовище;
- забезпечення аварійної готовності;
- соціально-економічні аспекти тощо.

3 листопада 2017 року на відкритому засіданні Колегії Держатомрегулювання
було розглянуто питання «Про продовження експлуатації енергоблока №3 Запорізької
АЕС у понадпроектний термін за результатами періодичної переоцінки безпеки». У
засіданнях взяли участь члени Колегії та співробітники Держатомрегулювання та
ДНТЦ ЯРБ, керівництво експлуатуючої організації ДП «НАЕК «Енергоатом»,
уповноважені представники Міністерства енергетики та вугільної промисловості
України і Міністерства екології та природних ресурсів України, представники, Комітетів
Верховної Ради України, ЄБРР, громадських організацій та ЗМІ.

Беручи до уваги позитивні результати державної експертизи ЯРБ Звіту з
періодичної переоцінки безпеки та комплексного інспекційного обстеження
енергоблоку № 3 Запорізької АЕС Колегія Держатомрегулювання визнала
обґрунтованою можливість безпечної експлуатації енергоблоку № 3 Запорізької АЕС до
05 березня 2027 року.

За результатами розгляду Заяви ДП «НАЕК «Енергоатом» у зв’язку із
забезпеченням довгострокової експлуатації енергоблока № 3 Запорізької АЕС на
енергетичних рівнях потужності після досягнення встановленого проектного строку
служби Держатомрегулюванням 03 листопада 2017 року видано ліцензію на право
провадження діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки
енергоблока № 3 ВП «Запорізької АЕС».
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3.2.3. Підготовка енергоблоків до довгострокової експлуатації та переоцінка
безпеки

Протягом 2017 року продовжувались роботи з підготовки енергоблоків № 4
Запорізької АЕС, № 3 Рівненської АЕС, № 1 Хмельницької АЕС та № 3 Южно-
Української АЕС до довгострокової експлуатації у відповідності до Програм підготовки
енергоблоків АЕС до експлуатації у понадпроектний строк та Плану ліцензування
енергоблоків АЕС до продовження експлуатації у понадпроектний строк, погоджених
Держатомрегулювання.

Для елементів та конструкцій енергоблоку № 4 Запорізької АЕС,
Держатомрегулювання узгоджено 11 робочих програми з оцінки технічного стану та 28
технічних рішень з продовження строку експлуатації обладнання, трубопроводів та
будівельних конструкцій енергоблоку

У стадії виконання, роботи з продовження строку експлуатації елементів та
конструкцій, кваліфікації обладнання, підтвердження сейсмостійкості обладнання,
трубопроводів, будівель та споруд енергоблока № Запорізької АЕС.

Для елементів та конструкцій енергоблоку № 3 Рівненської АЕС,
Держатомрегулювання узгоджено усі робочі програми з оцінки технічного стану
елементів та конструкцій та технічні рішення, щодо продовження строку їх експлуатації.
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Виконані роботи з кваліфікації обладнання енергоблоку на «жорсткі» умови
навколишнього середовища та сейсмічні впливи. У стадії виконання, роботи з оцінки
сейсмічної стійкості обладнання та трубопроводів енергоблоку.

Для елементів та конструкцій енергоблоку № 1 Хмельницької АЕС,
Держатомрегулювання узгоджено 1 робочу програму з оцінки технічного стану та 2
технічних рішень з продовження строку експлуатації обладнання, трубопроводів та
будівельних конструкцій енергоблоку

У стадії виконання, роботи з продовження строку експлуатації елементів та
конструкцій, кваліфікації обладнання, підтвердження сейсмостійкості обладнання,
трубопроводів, будівель та споруд енергоблоку № 1 Хмельницької АЕС

Для елементів та конструкцій енергоблоку № 3 Южно-Української АЕС,
Держатомрегулювання узгоджено 1 робочу програму з оцінки технічного стану та 1
технічне рішення з продовження строку експлуатації обладнання, трубопроводів та
будівельних конструкцій енергоблоку.

У стадії виконання, роботи з продовження строку експлуатації елементів та
конструкцій, кваліфікації обладнання, підтвердження сейсмостійкості обладнання,
трубопроводів, будівель та споруд енергоблоку.

Окрім цього, станом на кінець 2017 року, у рамках періодичної переоцінки
безпеки енергоблоків АЕС, Держатомрегулюванням:

1) забезпечено проведення державної експертизи ЯРБ та підтверджено повне
усунення зауважень державної експертизи ЯРБ до 11 із 15 складових ЗППБ енергоблоку
№ 4 Запорізької АЕС (фактори безпеки: «проект енергоблоку АЕС», «детерміністичний
аналіз безпеки», «імовірнісний аналіз безпеки», «аналіз зовнішніх та внутрішніх
впливів», «експлуатаційна безпека», «використання досвіду інших АЕС і результатів
наукових досліджень», «організація і управління», «експлуатаційна документація»,
«людський фактор», «аварійна готовність і планування», «вплив на навколишнє
середовище»).

2) забезпечено проведення державної експертизи ЯРБ усіх 15 складових ЗППБ
енергоблоку № 3 Рівненської АЕС та підтверджено повне усунення зауважень
державної експертизи ЯРБ до 13 із 15 складових ЗППБ (фактори безпеки: «проект
енергоблоку АЕС», «кваліфікація обладнання», «старіння», «детерміністичний аналіз
безпеки», «імовірнісний аналіз безпеки», «аналіз зовнішніх та внутрішніх впливів»,
«експлуатаційна безпека», «використання досвіду інших АЕС і результатів наукових
досліджень», «організація і управління», «експлуатаційна документація», «людський
фактор», «аварійна готовність і планування», «вплив на навколишнє середовище»).
Беручи до уваги незавершення у повному обсязі виконання робіт з продовження строку
експлуатації енергоблоку № 3 Рівненської АЕС Колегія Держатомрегулювання 30
листопада 2017 року постановила внести зміни до ліцензії на право здійснення
діяльності «експлуатація ядерної установки енергоблоку №3 Рівненської АЕС». Так,
експлуатація енергоблоку, по завершенню проектного терміну експлуатації (11 грудня
2017 року), здійснюється в зупиненому стані з повним вивантаженням палива з активної
зони до приреакторного басейну витримки на час виконання експлуатуючою
організацією запланованих організаційно-технічних заходів щодо можливості прийняття
рішення про продовження експлуатації енергоблока у понадпроектний період на
енергетичних рівнях потужності..
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Відповідно до Плану імплементації Директиви Ради 2014/87/ Євратом
передбачається проведення міжнародної партнерської перевірки з безпеки ядерних
установок, яка за рішенням ENSREG буде присвячена розгляду питань щодо управління
старінням. Метою цієї партнерської перевірки є обмін інформацією між країнами-
учасницями з питань управління старінням конструкцій, систем і елементів ядерних
установок, вивчення кращих практик та загальних проблем, а також розробка плану дій
щодо удосконалення нормативно-правової бази та практичної діяльності за цим
напрямом.

Враховуючи вищенаведене Держатомрегулювання за участю ДП «НАЕК
«Енергоатом», ДНТЦ ЯРБ протягом 2017 року був розроблений «Національний звіт до
першої тематичної партнерської перевірки за напрямом «управління старінням».

Зазначений Національний звіт, серед іншого, засвідчив, що існуюча в Україні
нормативно-правова база в частині вимог до управління старінням знаходиться на рівні,
співставному з документами та рекомендаціями з безпеки МАГАТЕ та WENRA, а також
те, що управління старінням в Україні виконується на системній основі і відповідним
чином документується із внесенням відомостей в електронні бази даних.

Окрім цього, за результатами розробки Національного звіту були ідентифіковані
хороші практики та визначені для вдосконалення управління старінням.

«Національний звіт до першої тематичної партнерської перевірки за напрямом
«управління старінням» був схвалений постановою Колегії Держатомрегулювання 30
листопада 2017 року та наприкінці 2017 року розміщений офіційних веб-сайтах
Держатомрегулювання та ENSREG.

Для подальших робіт з партнерської перевірки Національних звітів з управління
старінням країн Європейського Союзу, Королівства Норвегія, Швейцарської
Конфедерації та України у 2018 році заплановано створення експертної групи до складу
якої будуть включені фахівці Держатомрегулювання та ДНТЦ ЯРБ.

3.3. Порушення в роботі АЕС України (2000-2017 роки)

Одним із ключових засобів забезпечення безпеки експлуатації АЕС та її
подальшого підвищення є врахування досвіду експлуатації, що включає в себе
проведення обліку та аналізу порушень у роботі АЕС, впровадження коригувальних
заходів для усунення виявлених причин і запобігання повторення порушень.

Порушення в роботі енергоблоків АЕС є одним з найважливіших індикаторів
рівня експлуатаційної безпеки.

Протягом 2017 року на 15 енергоблоках з водо-водяними енергетичними
реакторами (ВВЕР), що знаходяться в промисловій експлуатації в Україні, сталось 16
порушень. На енергоблоках Чорнобильської АЕС з 2014 року порушень не відбувалось.

На рисунку 3.3.1 представлено розподіл кількості порушень у роботі діючих
АЕС України (без врахування Чорнобильської АЕС) в період з 2000 по 2017 роки.
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Рис.3.3.1. Кількість порушень у роботі діючих АЕС України в 2010-2017 рр.

Розподіл порушень у роботі АЕС, що відбулись протягом 2017 року, за
майданчиками АЕС виглядає наступним чином:

 на ВП ЗАЕС (6 енергоблоків) – 6 порушень;
 на ВП ХАЕС (2 енергоблоки) – 2 порушення;
 на ВП ЮУАЕС (3 енергоблоки) – 3 порушення;
 на ВП РАЕС (4 енергоблоки) – 5 порушень.
На рисунку 3.3.2 наведено розподіл порушень по майданчиках діючих АЕС у

2000-2017 роках.
У порівнянні з попереднім роком, кількість порушень на Запорізькій АЕС не

змінилась, на Рівненській АЕС - збільшилась у 5 разів (та є максимальною на цьому
майданчику за останні шість років), на Южно-Українській АЕС – зменшилась, на
Хмельницькій АЕС – у порівнянні з минулим роком збільшилась на 2.
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У 2017 році за шкалою ІНЕС, яка є міжнародним інструментом, що призначений
для інформування громадськості про значимість для безпеки ядерних і радіологічних
подій, всі порушення на АЕС були класифіковані рівнем "нижче шкали/рівень “0” (не
суттєво для безпеки)". На рисунку 3.3.3. наведено розподіл кількості порушень у роботі
діючих АЕС України, що сталися протягом 2000-2017 років, які класифіковані за
шкалою ІНЕС.
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В 2017 році не відбулося порушень, що призвели до переопромінення персоналу
чи викиду радіоактивних речовин у навколишнє природне середовищ, .порушень меж та
умов безпечної експлуатації. Також не було порушень, пов'язаних з непрацездатністю
систем важливих для безпеки та порушень, що призвели б до падіння та/або
пошкодження тепловиділяючих збірок (ТВЗ) і ТВЕЛ.

У залежності від ознак і наслідків порушення в роботі АЕС кваліфікуються
згідно «Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних
станцій». На рисунку 3.3.4 відображено розподіл порушень у 2017 році у залежності від
їх категорії.

П05/2
31%

П05/1
19%

П10
6%П09

6%

П08
25%

П07/1
13%

П05/1 П05/2 П07/1 П08 П09 П10

Рис. 3.3.4. Розподіл порушень за категоріями

Види категорій порушень, що мали місце протягом 2017 року:
 П05/1 (зупинення реакторної установки (РУ) дією аварійного захисту (АЗ),

попереджувального захисту (ПЗ), розвантаження й обмеження потужності
реактора (РОП));

 П05/2 (відключення блока від мережі дією протиаварійної автоматики);
 П07/1 (відмови важливого для безпеки АЕС обладнання та трубопроводів, що

належать до груп А і В, елементів 1-го та 2-го класів безпеки, органу (органів)
регулювання системи управління та захисту (ОР СУЗ) з приводним
механізмом);

 П08 (розвантаження енергоблока АС на 25 % NЕЛЕКТР);
 П09 (спрацьовування будь-якої СБ або каналу СБ, що знаходиться в режимі

чергування (резерві) в будь-якому режимі експлуатації РУ, яке не призвело до
випадків категорій П05, П07/1, П07/2 та П08);

 П10 (непрацездатність каналу системи безпеки (СБ) протягом терміну, що не
перевищує дозволеного технологічним регламентом безпечної експлуатації
(ТРБЕ)).

Під час порушення в роботі АЕС відбувається відхилення від нормального
режиму експлуатації (аномальна подія), яке може бути викликане відмовою обладнання,
зовнішнім впливом, помилкою персоналу або недоліками процедури.
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На рисунку 3.3.5 відображено розподіл за системами, які відмовили або зазнали
впливу під час аномальних подій в 2017 році.

системи реактора
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технологічні
системи 1 контуру

16%
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допоміжні системи
39%

Рис. 3.3.5. Розподіл за системами, які відмовили або зазнали впливу під час аномальних
подій

В 2017 році найбільше відмов під час порушень і відхилень (39 %) відбулося на
допоміжних системах забезпечення працездатності обладнання основних систем, 29 %
припало на системи електропостачання, 16 % відмов сталося на технологічних системах
першого контуру РВ. Технологічні системи загальноблочного призначення відмовляли в
10 % (системи циркуляційної води) випадків. На технологічних системах другого
контуру ТВ та спорудженнях сталося по 1 відмові.

В 2017 році під час розслідування порушень та відхилень у роботі енергоблоків
було зафіксовано 34 аномальні події, розподіл яких наступний:

 механічні ушкодження – 12 подій;
 несправності в електротехнічній частині – 12 подій;
 помилки персоналу – 6 подій;
 не визначена – 2 події;
 несправності в контрольно-вимірювальних системах – 1 подія;
 гідравлічні впливи – 1 подія.

Під час розслідування 16 порушень у роботі АЕС України, які сталися у 2017.
Корінні причини аномальних подій за своїм характером розподіляються на три основні
групи:

 корінні причини, що пов’язані з обладнанням;
 корінні причини, що пов’язані з документацією;
 корінні причини, що пов’язані з персоналом та системою управління.

Крім того, до окремої групи були виділені порушення та відхилення, корінні
причини яких не були встановлені під час розслідування. У 2017 році під час
розслідування порушень і відхилень було визначено 39 корінних причин. На рисунку
3.3.6 зображено внесок кожної групи корінних причин у 2008-2017 рр.
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4. СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ НОВИХ ЯДЕРНИХ УСТАНОВОК

В даний час в Україні реалізується декілька проектів спорудження нових
ядерних установок:

 Ядерна підкритична установка «Джерело нейтронів, що засноване на
підкритичній збірці, керованій лінійним прискорювачем електронів»;

 Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (див. п. 5.2.1.);
 Сховище відпрацьованого ядерного палива «сухого» типу Чорнобильської

АЕС (див. п. 5.2.2.).

4.1. Будівництво ядерної підкритичної установки «Джерело нейтронів, засноване
на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів»

Ядерна підкритична установка «Джерело нейтронів, що засноване на
підкритичній збірці, керованій лінійним прискорювачем електронів» (далі - ЯПУ
«Джерело нейтронів») створюється на базі Національного наукового центру
«Харківський фізико-технічний інститут» (далі - ННЦ ХФТІ) у відповідності до
домовленостей Вашингтонського саміту, викладених у Спільній заяві Президентів
України та США в квітні 2010 року, та «Меморандуму про взаєморозуміння між
Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки стосовно співробітництва з
питань ядерної безпеки», підписаного 26 вересня 2011 року. Реалізація проекту із
створення ЯПУ «Джерело нейтронів» здійснюється за підтримки Аргонської
національної лабораторії США.

ЯПУ «Джерело нейтронів» призначене для проведення наукових і прикладних
досліджень в області ядерної фізики, радіаційного матеріалознавства, біології, хімії та
для виробництва медичних радіоізотопів. Загальний опис ЯПУ «Джерело нейтронів»
був детально представлений в «Доповіді про стан ядерної та радіаційної безпеки в
Україні у 2012 році».

Спорудження цієї ядерної установки здійснюється у відповідності до умов
ліцензії серії ЕО № 001018 на провадження діяльності з будівництва та введення в
експлуатацію ЯПУ «Джерело нейтронів», що була видана Держатомрегулювання
експлуатуючій організації у 2013 році.

Відповідно до умов вищезазначеної ліцензії, ННЦ ХФТІ, як експлуатуюча
організація, протягом 2013-2017 років здійснювала будівельно-монтажні роботи, а
також роботи з розробки та погодження з Держатомрегулюванням технічних умов та
технічних специфікацій на обладнання, важливе для безпеки, а також експлуатаційної
документації ЯПУ «Джерело нейтронів».

Окрім цього, в рамках цієї ліцензії експлуатуюча організація повинна
отримати три окремих дозволи на:

 перше завезення ядерного палива для ЯПУ «Джерело нейтронів» на
територію промислового майданчика ННЦ «ХФТІ»;

 фізичний пуск ЯПУ «Джерело нейтронів»;
 дослідно-промислову експлуатацію ЯПУ «Джерело нейтронів».
Станом на 31.12.2017 р. заяви ННЦ ХФТІ на отримання цих окремих дозволів

до Держатомрегулювання не надходили.
У липні 2017 року Держатомрегулюванням погоджено «Прогнозований

графік завершення робіт з фізичного пуску ЯПУ «Джерело нейтронів».
На підставі висновків Ліцензійної комісії посадових осіб, які оформлені

протоколами від 18.08.2017 № 0251- №0254 прийнято рішення щодо:
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- продовження трьом посадовим особам дії ліцензій на право здійснення
організаційно-розпорядчих функцій, які пов’язані із забезпеченням ядерної та
радіаційної безпеки;

- відмови у внесенні змін до ліцензії, щодо продовження її дії, Карнаухову
І.М. на посаді заступника директора науково-дослідного комплексу
«Прискорювально-ядерні системи» з наукової роботи з правом заміщення
адміністративного керівника експлуатуючої організації.

20 грудня 2017 року з метою сприяння забезпеченню координації дій органів
виконавчої влади та Національної академії наук під час введення в експлуатацію та
подальшого функціонування ЯПУ «Джерело нейтронів», а також визначення шляхів,
механізму та способів вирішення проблемних питань, що виникають, Кабінетом
Міністрів України постановою № 1021 була утворена Міжвідомча рада із здійснення
загального управління та координації дій за введенням в експлуатацію та подальшим
функціонуванням ЯПУ «Джерело нейтронів».
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5. ПОВОДЖЕННЯ З ЯДЕРНИМ ПАЛИВОМ

5.1. Диверсифікація постачання ядерного палива

Роботи з впровадження палива виробництва компанії «Westinghouse»
розпочато у 2000 році в рамках Виконавчої угоди між Урядом України та Урядом
Сполучених Штатів Америки стосовно Проекту кваліфікації ядерного палива для
України, підписаної 5 червня 2000 року. Мета проекту – розробка, постачання на АЕС
України та кваліфікація альтернативного ядерного палива, сумісного з паливом
російського виробництва.

Впровадження тепловиділяючих збірок (далі – ТВЗ), виробництва компанії
«Westinghouse», як будь-якої нової модифікації ядерного палива для АЕС України
чітко регламентується нормативно-правовими документами з ядерної та радіаційної
безпеки. Цими документами визначені послідовні кроки, які має зробити
експлуатуюча організація і кожен з яких ретельно аналізується та контролюється
Держатомрегулювання – від концептуального рішення щодо впровадження нового
палива до його введення в промислову експлуатацію.

Відповідність законодавчої бази України з ядерної та радіаційної безпеки
стандартам МАГАТЕ, у тому числі процедури ліцензування нового ядерного палива,
було підтверджено під час реалізації спільного проекту «EC-IAEA-UKRAINE JOINT
ROJECT on Safety Evaluation of Ukrainian NPPs» у 2007–2010 роках.

У рамках першого етапу Проекту кваліфікації у період з 2005 по 2010 роки на
енергоблоці №3 ЮУАЕС було проведено дослідну експлуатацію шести пілотних
ТВЗ-W протягом чотирьох паливних кампаній. На другому етапі Проекту кваліфікації
з березня 2010 року розпочато дослідну експлуатацію перевантажувальної партії у
складі 42 ТВЗ-W виробництва Westinghouse.

Протягом 2011–2012 років у рамках контракту на постачання ядерного палива
між ДП «НАЕК «Енергоатом» та компанією «Westinghouse Electric Sweden AB»
(м. Вастерос, Швеція) та з урахуванням підходів до розширення дослідної
експлуатації ТВЗ-W – було здійснено постачання чотирьох партій ядерного палива, з
яких дві завантажено в активні зони енергоблоків №2 та №3 ЮУАЕС у ході планово-
попереджувальних ремонтів (далі – ППР) у 2011 році.

Під час ППР-2012 у процесі перевантаження змішаних активних зон реакторів
енергоблоків № 2 та № 3 ЮУАЕС, через особливості паливних збірок обох
виробників (ВАТ «ТВЕЛ» та «Westinghouse»), які входили до складу паливних
завантажень, виникли ускладнення із завантаженням збірок у активну зону.

У зв’язку з цим подальше розширення експлуатації палива компанії
«Westinghouse» у рамках контракту було тимчасово призупинено. Експлуатація ТВЗ-
W продовжувалась виключно в активній зоні енергоблоку №3 ЮУАЕС.

Відповідно до Програми дослідно-промислової експлуатації ТВЗ-W компанії
«Westinghouse» на енергоблоці №3 (на період дослідно-промислової експлуатації) під
час кожного ППР ТВЗ-W, які експлуатувались у паливному завантажені, проходили
візуальний огляд та контроль на герметичність. У тому числі це стосувалось ТВЗ 4-го
року експлуатації, тобто тих, які відпрацювали повний цикл передбачений проектною
документацією на них і вивантажених на зберігання в приреакторний басейн
витримки.
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Отримані результати засвідчили відсутність зауважень до ТВЗ-W.
Таким чином, можна зазначити, що за час експлуатації перевантажувальної

партії палива компанії «Westinghouse» протягом 2010–2014 років, не дивлячись на
випадки пошкодження конструкційних елементів ТВЗ-W, не було зафіксовано
жодного випадку розгерметизації цих ТВЗ.

Після подій 2012 року, з метою поновлення дослідної експлуатації ТВЗ-W,
між ДП «НАЕК «Енергоатом» та компанією «Westinghouse», за погодженням з
Держатомрегулювання, опрацьовано комплекс заходів, у тому числі обсяг необхідних
доопрацювань та модифікації конструкції паливної збірки.

Компанією Westinghouse проведено повний комплекс випробувань, у
лабораторних умовах, модифікованої збірки (далі – ТВЗ-WR). Розроблено звіт з
аналізу безпеки використання модифікованої збірки, який пройшов державну
експертизу з ядерної та радіаційної безпеки.

За результатами виконаних у 2015 році робіт розпочато, в установленому
порядку, дослідну експлуатацію ТВЗ-WR на енергоблоці №3 ЮУАЕС. У рамках
розширення дослідної експлуатації, станом на сьогоднішній день, ТВЗ-WR
експлуатуються також у складі паливних завантажень енергоблоків №2 та №3
ЮУАЕС та №1,3,4,5 ЗАЕС.

За час експлуатації ТВЗ-WR протягом 2015-2017 років передумов для
порушення умов безпечної експлуатації енергоблоків не виявлено.

5.2. Об’єкти поводження з відпрацьованим ядерним паливом

У технологічному циклі АЕС одним їх важливих компонентів являється
відпрацьоване ядерне паливо (ВЯП), яке утворюється в процесі виробництва енергії в
ядерних реакторах.

Термін використання ядерного палива в реакторах визначається величиною
допустимої глибини вигорання ізотопів, що діляться. Після досягнення запланованої
глибини вигорання ядерне паливо вивантажуються з реактора і вважається
відпрацьованим, оскільки не може безпосередньо використовуватися для
виробництва енергії.

Після вивантаження з активної зони реактора ВЯП перевантажується в
приреакторні басейни витримки (БВ). У цих басейнах ВЯП витримуються протягом
часу, необхідного для зниження енерговиділення, обумовленого радіоактивним
розпадом продуктів поділу, до допустимих величин. Після зберігання ВЯП в БВ
протягом обмеженого часу, відпрацьовані тепловиділяючі збірки (ВТВЗ), повинні
видалятися з енергоблоку АЕС і направлятися на зберігання (захоронення) або
переробку. Це пов'язано з тим, що місткість БВ енергоблоків АЕС обмежена і в них
завжди має бути вільний об'єм для вивантаження ядерного палива з активної зони
реактору або періодичних ревізій корпусу і внутрішньокорпусних пристроїв реакторів
ВВЕР.

Водночас при поводженні з ВЯП необхідно враховувати чинники, які
визначаються специфікою цього матеріалу: високий рівень радіоактивності і
наявність у складі ВЯП цінних компонентів (уран, плутоній, германій, ербій, паладій,
цирконій та ін.), які в перспективі можуть використовуватися, у тому числі в інших
ядерних циклах (ядерне паливо для реакторів на швидких нейтронах, МОХ-паливо
для легководних реакторів). Враховуючи зазначене ВЯП не відносять до
радіоактивних відходів.
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Існуючий стан атомної енергетики у світі показує, що при сучасному рівні
розвитку технологій, остаточні висновки про економічну доцільність переробки або
захоронення ВЯП, тобто про завершальну стадію ядерно - паливного циклу (ЯПЦ), не
можуть бути зроблені. У зв'язку з цим, Україна, як і більшість країн, що розвивають
атомну енергетику, прийняла для себе так зване «відкладене рішення», яке
передбачає організацію довгострокового зберігання ВЯП. Зазначене «відкладене
рішення» дозволяє прийняти рішення щодо завершальної стадії ЯПЦ пізніше з
урахуванням розвитку технологій у світі і економічної вигоди для держави.

В даний час в Україні експлуатуються два сховища, призначених для
тимчасового зберігання відпрацьованого палива: сховище ВЯП «мокрого» типу –
СВЯП-1 Чорнобильської АЕС та сховище ВЯП «сухого» типу – ССВЯП Запорізької
АЕС.

Окрім цього, в Україні будуються ще два сховища: сховище ВЯП «сухого»
типу – СВЯП-2 Чорнобильської АЕС та централізоване сховище ВЯП реакторів типу
ВВЕР вітчизняних АЕС – ЦСВЯП.

5.2.1. Поводження з ВЯП реакторів типу ВВЕР

Першою з проблемою відсутності вільних місць в БВ енергоблоків АЕС для
ВЯП зіткнулася Запорізька АЕС. Вирішуючи це питання Запорізька АЕС розпочала у
1996 році реалізацію проекту ССВЯП.

Проект ССВЯП розроблено на підставі ліцензованої та не раз випробуваної
технології зберігання ВЯП фірми “Duke engineering & services” (США). Принцип
зберігання ВЯП наступний: 24 паливні касети з низьким енерговиділенням (<1кВт)
після 5 років витримки у БВ, розміщують у спеціальний кошик, заповнюють його
гелієм (інертним газом з великою теплопровідністю) та герметизують, потім кошик
розташовують у бетонному вентильованому контейнері зберігання (ВКЗ). Сховище
розраховане на 380 ВКЗ, у яких можна розташувати 9000 касет з ВЯП.
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Перша черга ССВЯП місткістю 100 ВКЗ була введена в експлуатацію у 2001
році, а друга, місткістю 280 ВКЗ – наприкінці 2011 року.

ССВЯП Запорізької АЕС
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Станом на 01.01.2018 р. на майданчику ССВЯП знаходиться 145
вентильованих бетонний контейнер.

Протягом 2017 р. Держатомрегулюванням розглянуті та погоджені 4
технічних рішення «О составе загрузки многоместных герметичних корзин
отработавшим ядерным топливом».

ВЯП Рівненської, Хмельницької та Южно-Української АЕС в даний час
вивозиться до Російської Федерації. ВЯП реакторів ВВЕР-1000 – на зберігання, а
ВЯП реакторів ВВЕР-440 (енергоблоки №1,2 РАЕС) – на переробку.

На виконання «Плану заходів на 2006-2010 роки стосовно реалізації
Енергетичної стратегії України на період до 2030 року» (затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України № 427 від 27 липня 2006 року)
експлуатуюча організація ДП «НАЕК «Енергоатом» уклала контракт з
американською фірмою «Holtec International» на будівництво в Україні
централізованого сховища для зберігання ВЯП відпрацьованого ядерного палива
Рівненської, Хмельницької та Южно-Української АЕС на основі вже випробуваної на
Запорізькій АЕС технології сухого зберігання.

У відповідності до вимог законодавства експлуатуючою організацією
ДП «НАЕК Енергоатом» було розроблене «Техніко-економічне обґрунтування
інвестицій (ТЕО) у будівництво централізоване сховище відпрацьованого ядерного
палива (ЦСВЯП) реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій», яке,
після проведення комплексної державної експертизи, було схвалене розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 04.02.2009 № 131-р.

Зазначеним ТЕО було доведена економічна доцільність довгострокового
зберігання ВЯП в Україні, у порівнянні з його відправкою на переробку до Російської
Федерації та обґрунтоване будівництво одного централізованого сховища ВЯП у
порівнянні з будь-якими іншими варіантами зберігання ВЯП.

В ЦСВЯП передбачається зберігання протягом 100 років 12500 ВТВЗ
реакторів типу ВВЕР-1000 та 4000 ВТВЗ реакторів типу ВВЕР-440.

09.02.2012 р. Законом України №4383-VI «Про поводження з відпрацьованим
ядерним паливом щодо розміщення, проектування та будівництва централізованого
сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних
електростанцій» Верховною Радою України прийнято рішення щодо розміщення
ЦСВЯП на території зони відчуження, а також стосовно його проектування та
будівництва.

30.04.2013 р. Держатомрегулюванням погоджений документ ДП «НАЕК
«Енергоатом»» «Технічне завдання на модифікацію технології відвантаження ВЯП з
енергоблоку ВВЕР-1000 (РУ В-320) для забезпечення його вивезення в ЦСВЯП».

23.04.2014 р. розпорядженням Кабінету Міністрів України №399-р ДП «НАЕК
«Енергоатом»» надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок загальною площею 45,2 га, що розташовані між колишніми селами
Стара Красниця, Буряківка, Чистогалівка та Стечанка Київської області у зоні
відчуження території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи, та з подальшим наданням їх зазначеному підприємству у
постійне користування із зміною цільового призначення для будівництва ЦСВЯП та
під’їзної залізничної колії.

22.07.2015 р. Держатомрегулюванням погоджений оновлений «План
ліцензування створення централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива»
(ПН-Д.0.46.527-15), розроблений на заміну ПН-Д.0.46.527-11.
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23.07.2015 р. Держатомрегулювання узгоджені пропозиції експлуатуючої
організації до складу та змісту пояснювальної записки «Проекту будівництва
Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС
України» та надано рекомендації до самого проекту ЦСВЯП.

12.10.2015 наказом ДП НАЕК «Енергоатом» за №926 створено керівний
комітет із впровадження технології Холтек з поводження з ВЯП на енергоблоках ВП
РАЕС, ВП ХАЕС, ВП ЮУАЕС, до складу якого включено представника
Держатомрегулювання та ДНТЦ ЯРБ.

05.10.2016 р. розпорядженням КМУ за №721-р вилучено з постійного
користування Державного агентства з управління зоною відчуження земельну ділянку
площею 45,2 га та надано у постійне користування ДП «НАЕК «Енергоатом» для
будівництва та експлуатації ЦСВЯП.

03.11.2016 р. постановою Колегії Держатомрегулювання № 08 схвалений
висновок державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки ПЗАБ ЦСВЯП.

07.12.2016 р. ДП «НАЕК «Енергоатом» забезпечено реєстрацію декларації на
початок виконання підготовчих робіт № ІУ030163421149.

07.06.2017 р. Кабінет Міністрів України розпорядженням № 380-р затвердив
проект «Будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива
реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій».

29.06.2017 р. Держатомрегулюванням видано ДП «НАЕК «Енергоатом»
ліцензію № ЕО 001060 на право провадження діяльності на етапах життєвого циклу
«будівництво та введення в експлуатацію» ядерної установки (Централізоване
сховище відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР вітчизняних атомних
електростанцій (ЦСВЯП))».

09.11.2017 р. проведення у смт Буряківка (Зона відчуження) урочистих заходів
стосовно початку будівництва ЦСВЯП.
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Окрім цього, протягом 2017 року Держатомрегулюванням забезпечено:
- розгляд 15 комплектів технічних специфікацій на обладнання важливе для

безпеки, за результатами якого до ДП НАЕК «Енергоатом» направлені
попередні коментарі;

- попереднє погодження, за результатами державної експертизи ядерної та
радіаційної безпеки 3 технічних специфікацій (далі - ТС);

- розглянуто та за результатами направлено попередні коментарі 3 програм
приймальних випробувань на заводі виробнику;

- розгляд низки технічних рішень щодо впровадження технології Holtec у
частині підготовки ВЯП до зберігання в ЦСВЯП на енергоблоках АЕС
України;

- участь у засіданнях Керівного комітету із впровадження технології Holtec
з поводження з ВЯП на енергоблоках ВП РАЕС, ВП ХАЕС, ВП ЮУАЕС.

5.2.2. Поводження з ВЯП реакторів типу РВПК

Проектом реакторів типу РВПК передбачалася наступна схема поводження з
ВЯП:

 після використання в реакторі ядерне паливо перевантажувалося в при
реакторні БВ, у якому воно витримувалося не менш 1,5 року з метою
зниження радіоактивності та остаточного тепловиділення;

 після витримки в БВ паливо реакторів типу РВПК направляється в сховище
ВЯП «мокрого» типу зберігання.

Станом на 01.01.2018 р. усе ВЯП Чорнобильської АЕС у кількості 21284
відпрацьованих тепловиділяючих збірки (ТВЗ) зберігається в БВ СВЯП-1.

На блоках № 1;2;3 ЧАЕС ВЯП відсутнє і подальше використання БВ цих
блоків для зберігання ВЯП не передбачається.

Свіже ядерне паливо на майданчику ЧАЕС відсутнє.
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Експлуатація СВЯП-1 здійснюється відповідно до умов ліцензії
Держатомрегулювання України серії ЕО № 000859 на право провадження діяльності
на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки – сховища
відпрацьованого ядерного палива» від 25.06.2008 року.

СВЯП-1 ЧАЕС

На сьогоднішній день експлуатуючою організацією ДСП «Чорнобильська
АЕС» ведуться роботи стосовно реалізації:

 «Плану заходів щодо підвищення безпеки СВЯП-1», погодженого
Держатомрегулювання 24.06.2008 р.;

 «Плану заходів з підвищення безпеки ядерних установок ДСП
«Чорнобильської АЕС», погодженого Держатомрегулювання 12.12.2011 р.
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Приміщення СВЯП-1, де знаходиться каньйон басейну витримки у якому зберігається
пошкоджене ВЯП.

В той же час, термін експлуатації СВЯП-1, визначений за результатами
переоцінки безпеки, виконаної у 2011 році, завершується наприкінці 2025 року. Тому
для забезпечення довгострокового безпечного зберігання усього ВЯП на майданчику
ЧАЕС створюється нове сховище «сухого» типу (СВЯП-2).

Будівництво СВЯП-2 здійснюється відповідно до умов ліцензії
Держатомрегулювання України серії ЕО № 001002 на право провадження діяльності з
будівництва та введення в експлуатацію ядерної установки (сховище відпрацьованого
ядерного палива (СВЯП-2) від 20.02.2013р.

Алгоритм поводження з ВЯП, передбачений проектом СВЯП-2, детально
представлений у Щорічній доповіді з ЯРБ за 2014 рік.

Протягом 2016 року ДСП «Чорнобильська АЕС» продовжувалось виконання
робіт з розробки та погодження у встановленому порядку комплектів технічних
специфікації (ТС) та конструкторської документації на системи та обладнання,
важливе для безпеки.

Станом на 01.01.2018 р. Держатомрегулюванням у відповідності до Плану
ліцензування СВЯП-2:

1. Попередньо погоджено:
- 7 ТС на системи важливі для безпеки із 7 розроблених згідно проекту;
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- 41 ТС на обладнання важливе для безпеки із 41 розроблених згідно
проекту, а також 1 ТС на обладнання, вплив на безпеку якого не
визначений (стіл для поводження з пошкодженим ядерним паливом).

2. Погоджені 33 програми випробувань обладнання, важливого для безпеки, із
33 запланованих (для 8 одиниць обладнання заводські приймальні випробування не
передбачені і замість них будуть проводитись індивідуальні приймальні
випробування на майданчику СВЯП-2);

3. Узято участь у 33 заводських приймальних випробуваннях обладнання,
важливого для безпеки, із 33 запланованих, та у 2-х заводських приймальних
випробуваннях систем.

4. Остаточно погоджені 2 ТС на обладнання, важливе для безпеки, із 41
розроблених згідно проекту.

5. Погоджені 10 програми (із 12 передбачених) на проведення комплексних
випробувань систем, важливих для безпеки, та технологічних систем.

01.08.2017 р. ДСП ЧАЕС розпочато виконання холодних випробувань
СВЯП-2 у відповідності до погодженої Держатомрегулюванням «Програми
комплексних випробувань СВЯП-2 з імітаторами ТВЗ».

22 грудня 2017 року Держатомрегулюванням забезпечено внесення змін до
Ліцензії №ЕО 001002 на право провадження діяльності з будівництва та введення в
експлуатацію ядерної установки (сховище відпрацьованого ядерного палива
(СВЯП-2)). Відповідно до внесених змін термін дії цієї ліцензії продовжено до видачі
ліцензії на право провадження діяльності з експлуатації ядерної установки.
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6. БЕЗПЕКА ВИКОРИСТАННЯ ДІВ

6.1. Покращення  радіаційного захисту при медичному опроміненні, практика
регулювання безпеки джерел іонізуючого випромінювання, концептуальні зміни
та перспективи

Державна інспекція ядерного регулювання України є центральним органом
виконавчої влади, який з 1995 року забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері безпеки використання ядерної енергії шляхом встановлення
законодавчих та нормативних вимог, видачі документів дозвільного характеру,
проведення інспекцій та застосування санкцій.

На сьогодні в Україні вимоги до регулювання безпеки джерел є більш
дерегульовані та ліберальні, ніж того вимагають міжнародні норми та законодавство
ЄС. Про це було зазначено під час міжнародної перевірки системи державного
регулювання України у 2008 році. Зокрема, міжнародні експерти місії IRRS вказали2,
що слід дуже обережно підходити до звільнення від ліцензування діяльності,
пов’язаної з медичним опроміненням.

Про це також свідчить Директива Ради 2013/59/Євратом від 5 грудня 2013 року,
що встановлює основні стандарти безпеки для захисту від небезпеки, що виникає від
іонізуючого випромінювання. Це дозволяє членам ЄС самостійно обирати процес
ліцензування або реєстрації певних видів діяльності в сфері використання ядерної
енергії, але вимагає застосування ліцензування виключно, зокрема, використання
радіоактивних матеріалів у цілях медичної чи ветеринарної діагностики, лікування
або біомедичних досліджень (статті 28, 88).

Найбільшого реформування та змін, з метою приведення у відповідність до
нової Директиви Ради 2013/59/Євратом, потребує сфера медичного застосування
джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ) у цілях діагностики та терапії. Ця галузь
до цього часу керується відомчими наказами Міністерства охорони здоров’я 90-х
років3, хоча в світі з 1991 року двічі фундаментально змінювалася система
протирадіаційного захисту.

При цьому, саме в медицині використовується найбільше ДІВ (70% від
загальної кількості), у т.ч. із найвищим рівнем потенційної небезпеки (ДІВ 1–ої
категорії). При медичному опроміненні радіаційного захисту потребує не лише
персонал (більше 10 тисяч осіб, що працюють з джерелами), а й пацієнти: близько 80
тисяч осіб проходять лікування щорічно, діагностику роблять близько 20 мільйонів
людей в рік.

Міжнародна практика свідчить, що найбільше випадків радіаційних аварій з
важкими наслідками виникає саме при медичному застосуванні ДІВ.

Нажаль, в Україні до цього часу будь-яка радіаційна аварія у медицині
автоматично є таємною.

Крім того, у більшості медичних закладів процедура опромінення не
обґрунтовується, поглинута доза не контролюється. Ненавмисне або помилкове
опромінення спричинене тим, що для більшості терапевтичних процедур доза

2Звіт «Комплексний огляд регулюючої діяльності  (IRRS), 9-20 червня 2008
3 Наказ МОЗ від 28.11.1997 «Про удосконалення організації служби променевої діагностики та променевої
терапії»; Наказ МОЗ від 18.07.2001 № 295 «Про створення системи контролю та обліку індивідуальних доз
опромінення населення при рентгенорадіологічних процедурах»; Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-
97); Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України (ОСПУ-2005).
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опромінення доводиться відмінна від дози, призначеної лікарем. Як не прикро,
комп’ютерні системи дозиметричного планування є лише у 32 відділеннях
променевої терапії; разом із тим, у 21 відділенні (40%) дотепер планування та
розрахунок поглинутих доз проводиться ручним методом, без залучення медичного
фізика. Планування та розрахунок доз вручну може призвести (й дуже часто
призводить) до відхилення дози опромінення пухлини та суміжних органів більше або
менше як на 5%. Такий підхід робить лікування неефективним, є причиною
променевих уражень суміжних органів, виникнення рецидивів пухлин та променевих
ускладнень при опроміненні.

Відсутність жодної інформації від медичних закладів про ненавмисне або
помилкове медичне опромінення підтверджує той факт, що випадки ненавмисного
або помилкового опромінення у медицині не фіксуються, не аналізуються та не
впроваджуються коригуючі заходи.

У більшості випадків усі вищезазначені заходи повільно виконуються лише під
натиском Держатомрегулювання та її територіальних органів шляхом видачі приписів
та встановлення ліцензійних умов.

Рівень радіаційного захисту населення при медичному опроміненні в Україні –
низький й на сьогоднішній день, крім ліцензування діяльності з використання ДІВ,
відсутні важелі стимулювання підвищення цього рівня.

Для того, аби покращити ситуацію медичні заклади мають проаналізувати
реалії сьогодення за напрямом та, у разі необхідності, вдосконалити стан радіаційної
безпеки та захисту пацієнтів. Дози опромінення пацієнтів при діагностичних
процедурах повинні обов’язково вимірюватись, також це стосується вхідної дози при
терапевтичних процедурах. Медичні заклади мають забезпечувати постійний
контроль дозоформуючих параметрів, технічного обслуговування, ремонту
діагностичного та терапевтичного обладнання. У той же час необхідно підвищувати
кваліфікацію медичного персоналу з питань радіаційної безпеки; дбати про те, аби
пацієнти й медики мали засоби індивідуального захисту.

У 2017 році були затверджені перші нормативно-правові акти, які базуються на
нових міжнародних нормах безпеки та законодавстві ЄС. Зокрема, затверджено
спільними наказами Держатомрегулювання та МОЗ «Загальні правила  радіаційної
безпеки використання джерел іонізуючого випромінювання у медицині» та «Правила
радіаційної безпеки використання джерел іонізуючого випромінювання в
брахітерапії».

Ці нормативно-правові акти спрямовані на підвищення радіаційного захисту
при медичному опроміненні: встановлюють значення діагностичних референтних
рівнів опромінення, вимоги  та механізми забезпечення контролю за дозами
опромінення пацієнтів, методи та засоби оптимізації радіаційного захисту,
обґрунтування процедур діагностичного медичного опромінення. Крім того,
нормативно-правові акти встановлюють сучасні критерії безпеки ДІВ, у тому числі й
до нових радіаційних технологій, що впроваджуються в Україні.
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Контроль за виконанням вимог цих нормативно-правових актів здійснюється
територіальними підрозділами Держатомрегулювання – інспекціями з ядерної та
радіаційної безпеки. Держатомрегулювання продовжуватиме роботу з підвищення
радіаційного захисту в медицині й в наступному році.

6.2. Державна система обліку та контролю джерел іонізуючого випромінювання
в Україні

Впроваджена в Україні Державна система обліку та контролю ДІВ є
ефективним інструментом регулюючого контролю та відповідає вимогам
міжнародних норм безпеки (МАГАТЕ) й законодавству ЄС, якими визначається
необхідність створення  відповідних регістрів.

Державний регістр  ДІВ в Україні – це не лише ведення облікових даних; у
першу чергу – це  інструмент регулюючого органу для оцінки радіаційної безпеки на
окремому об’єкті використання ДІВ.

Рішення про створення Державного регістру ДІВ було прийняте Урядом
України у 1997 році. У 2007 році за результатами роботи міжвідомчої комісії
регістр було прийнято в промислову експлуатацію.

Автоматизовану систему регістру ДІВ створили на базі розробленої МАГАТЕ
програми RAIS, шляхом її адаптації до вимог національного законодавства. Також
було впроваджено процедуру взаємодії регістру з Державною митною службою,
прийнято Порядок користування регістром, розроблено низку інших документів,
необхідних для функціонування системи.

Реєстрації у Державному регістрі ДІВ підлягають усі ДІВ, які не звільнені від
регулюючого контролю. Встановлені рівні звільнення від регулюючого контролю за
сумарною та питомою активністю відповідають рекомендованим рівням МАГАТЕ.

На сьогоднішній день регістр функціонує на базі Українського державного
виробничого підприємства “Ізотоп” як окремий підрозділ – Головний реєстровий
центр (ГРЦ) та відповідні регіональні центри. Штат ГРЦ здійснює реєстрацію ДІВ,
надає методологічну допомогу в організації проведення державної інвентаризації,
проводить оцінку повноти і якості інвентаризаційних матеріалів. Після чого надає
звіти до Держатомрегулювання про результати виконаної роботи.
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Станом на 31.12.2017 року кількість джерел, які пройшли державну реєстрацію
та експлуатуються або зберігаються, складає 23854 джерел іонізуючого
випромінювання, у тому числі 8719 радіонуклідних джерел та 15135
нерадіонуклідних установок, що генерують іонізуюче випромінювання.

Кількість зареєстрованих ДІВ  у 2017 році

у тому числіРазом
зареєстровано,

шт.
Радіонуклідн

их
Генераторів

випромінювання
РЦ (м. Київ) 529 231 298

РЦ (м.
Дніпропетровськ)

102 38 64

РЦ (м. Запоріжжя) 114 33 81
РЦ (м. Харків) 154 49 105
РЦ (м. Рівне) 54 10 44
РЦ (м. Одеса) 122 50 72
РЦ (м. Івано-
Франківськ)

147 54 93

РЦ (м. Сімферополь) - - -
Разом 1 222 465 757

Протягом 2017 року 441 ДІВ передано новим власникам. Знято з обліку 632
відпрацьовані радіонуклідні ДІВ та 310 одиниць нерадіонуклідних установок,
виведених з експлуатації.

У 2017 році було подовжено термін експлуатації 1580 радіонуклідних джерел
підприємствами ННЦ «Інститут метрології», ДП «Київоблстандартметрологія», ТОВ
НВКФ «Промізотоп», ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» та ТОВ «Ізотоп Сервіс»,
що мають ліцензію на використання ДІВ у частині виконання таких робіт. Разом з
тим, за допомогою інформації регістру здійснюється контроль за власниками ДІВ,
термін експлуатації яких закінчився.

Розмір реєстраційного збору у 2017 році складав: за радіонуклідне джерело –
160 грн; за нерадіонуклідну установку, що генерує іонізуюче випромінювання – 112
грн.
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Забезпечення функціонування регістру, підтримка повноти і якості
інформації в ньому є одним із основних завдань Держатомрегулювання. Як
наслідок функціонування Регістру є важливою складовою у запобіганні
використання ДІВ зі злим умислом та для попередження виникнення радіаційних
аварій.

Разом з тим, Державний регістр ДІВ є ефективним засобом для пошуку
власників ДІВ у разі виявлення ДІВ у незаконному обігу.
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7. ПОВОДЖЕННЯ З РАВ

7.1. Поводження з РАВ АЕС України

Виробництво електричної енергії на АЕС супроводжується утворенням
радіоактивних відходів  при перебігу технологічних процесів, при здійсненні
ремонтних і регламентних робіт.

Безпека поводження з РАВ на АЕС  є  однією з умов безпечної експлуатації АЕС
і забезпечується шляхом дотримання вимог законодавства, ліцензійних умов  та
реалізації заходів Комплексної програми поводження з РАВ у ДП «НАЕК
«Енергоатом» на 2017-2021 роки, що передбачає:
 будівництво та введення в експлуатацію комплексних ліній з переробки РАВ для

підготовки РАВ АЕС до передачі на довгострокове зберігання/захоронення до
центральних сховищ на комплексі «Вектор» у зоні відчуження;

 впровадження ефективних та економічно доцільних технологій переробки рідких
та твердих РАВ;

 модернізацію наявних та створення нових установок для переробки рідких та
твердих РАВ;

 створення системи характеризації РАВ;
 удосконалення контейнерного парку для збору, транспортування, зберігання та

захоронення РАВ;
 розробку та впровадження транспортно-технологічної схеми перевезення РАВ

АЕС на спеціалізовані підприємства з поводження з РАВ;
 обґрунтування критеріїв  передачі/приймання на довгострокове зберігання та/або

захоронення РАВ АЕС у центральних сховищах комплексу «Вектор».
На майданчиках діючих АЕС поводження з експлуатаційними РАВ включає

збір, сортування, транспортування,  переробку та тимчасове зберігання РАВ у
проектних сховищах АЕС  для зберігання рідких та твердих РАВ.

Рідкі РАВ  зберігаються у металевих герметичних ємностях із нержавіючої
сталі, обладнаних автоматичною системою визначення рівня та сигналізації у разі
протікань. Для запобігання  аварійного витікання  усі ємності розміщені у бетонних
приміщеннях, облицьованих листами із нержавіючої сталі. Проекти АЕС
передбачають наявність пустих резервних ємностей для використання у випадку
пошкодження та при необхідності ремонту інших ємностей.

Тверді РАВ збираються в місцях їх утворення, сортуються по категоріям (по
потужності дози гама-випромінювання) та транспортуються на тимчасове зберігання
у сховища твердих РАВ (СТРВ). СТРВ на майданчиках АЕС являють собою
залізобетонні конструкції, що складаються із окремих відсіків для розміщення ТРВ в
залежності від рівня активності. Відсіки обладнані системою пожежної сигналізації,
автоматичною системою пожежогасіння та витяжною вентиляцією з очищенням
повітря.

Основними принципами поводження з РАВ на АЕС є мінімізація їх утворення та
взаємозв’язок між усіма стадіями – від утворення до захоронення

Стратегією поводження з радіоактивними відходами в Україні, схваленою
Кабінетом Міністрів України, та Загальнодержавною цільовою екологічною
програмою поводження з РАВ, затвердженої Законом України, передбачено
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вилучення та переробку РАВ, що накопичені на АЕС за період їх експлуатації,
шляхом  створення інфраструктури  для характеризації,  кондиціювання та пакування
РАВ у спосіб, придатний для їх подальшого транспортування на  зберігання та/або
остаточного захоронення.

 Вивільнення  об’ємів у сховищах РАВ АЕС  шляхом переробки/кондиціювання
є необхідною умовою для продовження терміну експлуатації АЕС.

У 2017 року  ДП НАЕК «Енергоатом» забезпечено завершення будівництва та
розпочато випробування обладнання  промислових комплексів з переробки
радіоактивних відходів, що накопичені за період експлуатації, будуть утворюватись
при продовженні експлуатації та, у подальшому, при знятті з експлуатації
енергоблоків ВП РАЕС та ВП ЗАЕС.

Держатомрегулювання забезпечено регулюючий супровід робіт, розгляд і
погодження програм комплексних випробувань та відповідних технічних рішень
щодо введення у дослідну експлуатацію:

комплексу з переробки РАВ на ВП РАЕС у складі технологічних установок:
вилучення ТРВ з відсіків сховищ ТРВ;
сортування та фрагментації ТРВ;
суперпресування ТРВ;
цементування ТРВ;
вимірювання активності ТРВ;
дезактивації металу;
переробки відпрацьованого масла;

комплексу з переробки РАВ на ВП ЗАЕС у складі технологічних установок:
спалювання;
фрагментації ТРВ;
суперпресування;
паспортизації РАВ.

Установка спалювання призначена для переробки ТРВ та масел при
температурі 1100 °С .

   Система моніторингу викидів з установки спалювання забезпечує неперервне
вимірювання активності аерозолів, періодичний відбір проб для вимірювання
активності  лабораторними методами, неперервне вимірювання концентрації CO, SO2,
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NO, NO2, HCl, O2 у димових газах установки спалювання. Випробування установки
спалювання здійснювались на імітаторах РАВ.

Установка пресування (суперкомпактор)  призначена для зменшення об’ємів
твердих РАВ,  у т.ч. контейнерів КТРВ. Зусилля пресу становить 1500 т, коефіцієнт
зменшення об’єму -  3,5.

Установка фрагментації розташовується у спеціальному кесоні і  призначена для
зменшення розмірів твердих, насамперед металевих, відходів.
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Установка вимірювання активності (паспортизатор РАВ) призначена для
характеризації контейнерів з РАВ та формування  паспорту на упаковку РАВ.

Крім того, для удосконалення системи поводження з РАВ на ВП ЗАЕС
передбачено впровадження  таких інфраструктурних об’єктів:
 установка вилучення РАВ;
 дільниця дезактивації металу;
 сховище легкого типу для контейнерного зберігання РАВ.

За допомогою спеціальної установки здійснюється вилучення з комірок сховищ
твердих РАВ,  іх  первинна фрагментація для  полегшення   подальшої переробки.

Сховище  «легкого типу»  призначено для проміжного зберігання продуктів
переробки РАВ на майданчику АЕС у сертифікованих контейнерах типу УЗЗЖ до
передачі на остаточне захоронення спеціалізованим підприємствам по поводженню з
РАВ.

Створення комплексу з переробки  РАВ на ВП ХАЕС заплановано впродовж
2017-2021 років,  на ВП ЮУАЕС ‒ 2019-2023 рр.
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Угодою між Урядом України та Урядом Російської Федерації про науково-
технічне та економічне співробітництво в галузі атомної енергетики від 14.01.1993 і
контрактними зобов’язаннями ДП «НАЕК «Енергоатом» ВЯП було передбачено, що
відпрацьоване ядерне паливо  реакторів ВВЕР вивозиться на технологічне зберігання
та переробку до підприємств Російської Федерації (ФДУП «ВО «Маяк» і ФДУП
«ГХК»). Продукти переробки ВЯП українських АЕС  мають бути повернуті в Україну
на умовах і в терміни, визначені у  контрактах.

Кількість осклованих ВАВ, що повертатимуться в Україну, розраховується  за
«Методикою розрахунку кількості високоактивних відходів, що повертаються в
Україну після технологічного зберігання та переробки партії ВТВЗ ВВЕР-440»
(СОУ-Н ЯЕК 1.027:2010).

Технічні умови на оскловані ВАВ від переробки ВЯП ВВЕР-440, а також
порядок паспортизації та програма забезпечення якості доопрацьовуються з
урахуванням зауважень Держатомрегулювання.

Техніко-економічне обґрунтування будівництва сховища для проміжного
зберігання осклованих ВАВ, що повертаються з Російської Федерації після переробки
відпрацьованого ядерного палива українських АЕС, схвалене наказом Державного
агентства України з управління зоною відчуження у 2016 році. Проект цього сховища
отримав позитивний висновок державної експертизи та затверджений наказом
Державного агентства України з управління зоною відчуження у 2017 році.

Будівництво сховища на майданчику комплексу «Вектор» для довгострокового
(до 100 років) зберігання осклованих ВАВ від переробки ВЯП ВВЕР-440 передбачено
завданням 3 Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з
радіоактивними відходами,  але ще не розпочато.

ВЯП АЕС з реакторами ВВЕР-1000, за виключенням ЗАЕС, вивозиться до
Російської Федерації на технологічне зберігання та переробку. Переробка ВЯП ВВЕР-
1000 в Російській Федерації не здійснюється, технологія переробки лише
відпрацьовується. Технічні вимоги на продукти переробки ВЯП ВВЕР-1000  та
методика розрахунку кількості та активності продуктів переробки ВЯП ВВЕР-1000
українських АЕС,  що повертатимуться в Україну, знаходяться в стадії  узгодження.

7.2. Поводження з РАВ у зоні відчуження
Ключовим елементом розвитку системи поводження з РАВ в Україні є

створення на території зони відчуження комплексу об’єктів, призначених для
поводження з РАВ, включаючи:

- об’єкти, призначені для поводження з РАВ на майданчику комплексу
«Вектор», які мають забезпечити завершальний етап поводження з РАВ
(централізоване захоронення та довгострокове зберігання) усіх виробників України, а
також переробку деяких видів РАВ зони відчуження та невеликих виробників;

- створення об’єктів, призначених для поводження з РАВ, на майданчику
ЧАЕС;

- виконання пошукових робіт з вибору майданчика для геологічного сховища.

Відповідно до Стратегії поводження з радіоактивними відходами4,
Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними

4 Схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.08.2009 № 990-р,
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відходами5, першочергові завдання та заходи розвитку системи поводження з РАВ у
зоні відчуження передбачають:

- введення в експлуатацію та експлуатація приповерхневих сховищ для
захоронення РАВ першої черги комплексу виробництв «Вектор» 6 та спорудженого на
майданчику комплексу «Вектор» спеціально обладнаного приповерхневого сховища
для захоронення РАВ (СОПСТРВ7) для захоронення упаковок РАВ від ЧАЕС;

- проектування та спорудження у складі другої черги комплексу виробництв
«Вектор»8 сховищ для довгострокового (більше ніж 30 років) зберігання
довгоіснуючих та високоактивних РАВ до їх захоронення у геологічному сховищі, у
тому числі, осклованих РАВ від переробки ВЯП, що повертатимуться з Російської
Федерації, відпрацьованих ДІВ, інших довгоіснуючих та високоактивних РАВ;

- проектування та спорудження у складі другої черги комплексу виробництв
«Вектор» об’єктів з переробки РАВ зони відчуження та невеликих виробників;

- підтримка існуючих об’єктів, призначених для поводження з аварійними РАВ
чорнобильського походження, створених у перші роки ліквідації Чорнобильської
аварії: ПЗРВ «Буряківка»9, ПЗРВ «Підлісний»10, ПЗРВ «ІІІ-я черга ЧАЕС»11, ПТЛРВ12

включаючи їх моніторинг, реконструкцію, стабілізацію, підвищення безпеки,
обстеження, переоцінку безпеки, реабілітацію;

- виконання пошукових та науково-дослідницьких робіт щодо вибору
майданчика для геологічного сховища для захоронення довгоіснуючих та
високоактивних РАВ.

5 Затверджена Законом України від 17.09.2008 № 516-VI
6 Перша черга комплексу "Вектор" – об’єднує у своєму складі приповерхневі сховища для захоронення низько-
та середньоактивних короткоіснуючих РАВ, що утворилися в результаті Чорнобильської катастрофи, двох
типів: ТРВ-1 – для захоронення РАВ у залізобетонних контейнерах, ТРВ-2 – модульне для захоронення
неупакованих та великогабаритних РАВ.
7 СОПСТРВ споруджене у 2009 році в рамках проекту ПКПТРВ ЧАЕС для захоронення упаковок РАВ від
ЗПРРВ та ЗПТРВ ЧАЕС, потужністю 50 210 м3 упаковок РАВ, складається із двох паралельних секцій, кожна з
яких має 11 залізобетонних відсіків (модулів), облаштоване центральною дренажною галереєю, двома
пересувними каркасними конструкціями з мостовими кранами.
8 Друга черга комплексу "Вектор" – передбачає у своєму складі сховища для довгострокового зберігання
довгоіснуючих та високоактивних РАВ; приповерхневі сховища для захоронення низько- та середньоактивних
короткоіснуючих РАВ; об’єкти з переробки РАВ чорнобильського походження та РАВ, що утворились у
неядерному секторі. Техніко-економічне обґрунтування другої черги комплексу «Вектор» схвалене
розпорядженням КМУ від 23.12.2009 № 1605-р.
9 ПЗРВ «Буряківка» один з основних елементів системи поводження з великими обсягами аварійних РАВ,
споруджений 1987 року в рамках першочергових заходів з ліквідації Чорнобильської аварії. Дотепер
експлуатація ПЗРВ забезпечує захоронення великої кількості низько-активних РАВ, що утворюються в ході
робіт на майданчику ЧАЕС та на забруднених територіях зони відчуження.
10 ПЗРВ «Підлісний» споруджений в рамках першочергових заходів з ліквідації Чорнобильської аварії. У
модулях А-1, Б-1 цього ПЗРВ у 1986-1988 роках розміщувалися найбільш небезпечні високоактивні та
довгоіснуючі аварійні РАВ (паливовміщуючі матеріали, радіоактивний графіт тощо, які у процесі аварії були
викинуті з реактора).
11 ПЗРВ «ІІІ черга ЧАЕС» створений в рамках першочергових заходів з ліквідації Чорнобильської аварії, у
недобудованому сховищі для твердих РАВ незавершеної третьої черги ЧАЕС. У залізобетонних модулях цього
об’єкта у 1986-1988 роках розміщувалися низько- та середньоактивні аварійні РАВ. З роками відбуваються
процеси деградації спорудженого нашвидкуруч верхнього обвалування, що потребує постійних заходів з
ремонту та обслуговування.
12 ПТЛРВ – території, прилеглі до ЧАЕС, загальною площею біля 10 гектарів, на яких в ході першочергових
заходів з ліквідації Чорнобильської аварії створювались траншеї та бурти для локалізації РАВ. Здебільшого такі
РАВ представляли собою забруднені внаслідок аварійного викиду будівельні конструкції, побутові речі,
верхній шар грунту тощо. Траншей і буртів ПТЛРВ від 800 до 1000 шт.
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Стан реалізації
1. Роботи щодо завершення будівництва сховищ для захоронення РАВ ТРВ-1,

ТРВ-2 та інших об’єктів комплексу «Вектор», зупинені ще у 2010 році, станом на
кінець 2017 року не розпочиналися.

2. Здійснюється експлуатація СОПСТРВ. З початку експлуатації СОПСТРВ
прийнято на захоронення від ДСП «Чорнобильська АЕС», від заводу з переробки
рідких РАВ 4 упаковки РАВ (200 літрові бочки), від ДСП «Харківський ДМСК» - 191
упаковку РАВ.

3. Продовжується експлуатація Централізованого сховища для довгострокового
зберігання відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання13 (далі - ЦСВДІВ) в
частині проведення комплексних («гарячих») випробувань об’єкта із застосуванням
відпрацьованих ДІВ. У ході здійснення «гарячих» випробувань ЦСВДІВ мають бути
підтверджені захисні властивості конструкцій об’єкта, відпрацьовані технологічні
процеси переробки відпрацьованих ДІВ, технологічні регламенти та процедури,
взаємодія з постачальниками РАВ, у формі відпрацьованих ДІВ, функціонування
системи обліку та контролю таких РАВ на протязі усього технологічного процесу їх
переробки від приймання від постачальників до розміщення підготовлених упаковок
на довгострокове зберігання, поводження із вторинними РАВ.

Держатомрегулювання у 2017 році в рамках «гарячих» випробувань ЦСВДІВ
розглянуті та погоджені технічні рішення поводження з відпрацьованими ДІВ різних
типів (нейтронними, військовими, бета-випромінюючими тощо) документи щодо
створення системи обліку та контролю ядерних матеріалів.

13 Експлуатація ЦСВДІВ, спорудженого за підтримки Великобританії та ЄК, включає приймання, переробку
(кондиціювання) РАВ, у вигляді відпрацьованих ДІВ різних типів і категорій та розміщення підготовлених
упаковок таких РАВ, відповідно до типу випромінювання, на довгострокове зберігання терміном 50 років.
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Централізоване
сховище для

відпрацьованих
ДІВ

(ЦСВДІВ)

Дільниця для
зберігання

відпрацьованих
ДІВ на ЦСВДІВ

У 2017 році до ліцензії ДСП «ЦППРВ» № ОВ 001050 на право провадження
діяльності з переробки і зберігання РАВ внесені зміни щодо продовження терміну дії
ліцензії, а також додаткових умов стосовно проведення («гарячих») випробувань
ЦСВДІВ.

4. В рамках комплексної державної експертизи проведено державну експертизу
ядерної та радіаційної безпеки проекту «Будівництво сховища для проміжного
зберігання осклованих високоактивних радіоактивних відходів, що
повертаються із Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного
палива українських АЕС» та відповідного Звіту з аналізу безпеки. За результатами
експертизи підготовлено позитивний Висновок ядерної та радіаційної безпеки.
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5. В рамках здійснення діяльності із експлуатації сховищ (траншей) для
захоронення РАВ ПЗРВ «Буряківка», станом на кінець 2017 року ДСП «ЦППРВ»
проводились роботи з консервації сховища № 21 та завершені роботи з консервації
сховища № 30 ПЗРВ «Буряківка».

Консервація сховищ на ПЗРВ «Буряківка»
ДСП «ЦППРВ» для розширення виробничих потужностей ПЗРВ «Буряківка»

розроблено та представлено на державну експертизу проект «Будівництво сховища
21А ПЗРВ «Буряківка», який передбачає спорудження додаткового сховища
(траншеї).

У 2017 році експлуатуючій організації ДСП «ЦППРВ» було продовжено термін
дії ліцензії № ЕО 000953 на право провадження діяльності з експлуатації сховищ для
захоронення РАВ.

Ліцензією № ЕО 000953 передбачено виконання робіт з експлуатації:
- законсервованих сховищ для захоронення РАВ ПЗРВ “Буряківка” та усіх

об’єктів, що розташовані на майданчику сховищ і технологічно з ними пов’язані
(проведення регламентних робіт із забезпечення безпеки);

- об’єктів, у яких в ході ліквідації аварії на ЧАЕС 1986 року здійснювалось
розміщення аварійних радіоактивних відходів – ПЗРВ “Підлісний” та ПЗРВ “III черга
ЧАЕС” (проведення регламентних робіт із забезпечення безпеки, здійснення заходів з
підвищення безпеки, відповідно до узгоджених проектів);

- пунктів тимчасової локалізації радіоактивних відходів - ПТЛРВ (проведення
регламентних робіт із забезпечення безпеки, здійснення заходів з підвищення
безпеки, перезахоронення радіоактивних відходів за технічними рішеннями,
узгодженими з Держатомрегулювання, з урахуванням проведених оцінок безпеки та
пріоритезації).

6. В ході промислового проекту INSC U4.01/10D та регуляторного проекту
INSC U3.01/10 (UK/TS/46), із залученням європейських експертів та застосуванням
сучасних методологій оцінки безпеки було проведено оцінку безпеки ПЗРВ
«Підлісний» та ПЗРВ «ІІІ черга ЧАЕС», яка підтвердила, що на поточний час, із
урахуванням реалізованих проектів підвищення безпеки та стабілізації ці об’єкти
забезпечують безпечне зберігання РАВ. Разом з цим, необхідно продовжувати
посилений відомчий контроль з обов’язковими заходами з управління старінням
об'єктів і їх моніторингу для підтвердження надійності виконаних заходів.
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Державна інспекція ядерного регулювання розглянула та із урахуванням
висновків державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки погодила, розроблені
ДСП «ЦППРВ» «Технічне рішення щодо проведення додаткових обстежень
ПЗРВ «Підлісний»» та «Програму дослідження характеристик радіоактивних відходів
модуля А-1 ПЗРВ «Підлісний».

Модулі
ПЗРВ «Підлісний»

А-1 і Б-1 після
реалізації проекту

з підвищення
безпеки

У перспективі має бути вирішене питання щодо вилучення РАВ із цих ПЗРВ та
їх перезахоронення у сховищах відповідного типу. Підготовка до вилучення РАВ з
цих ПЗРВ є частиною довгострокових заходів, які повинні бути реалізовані поетапно,
після розроблення технологій вилучення, поводження та захоронення таких відходів.

7. В ході промислового проекту INSC U4.01/10-D проведені обстеження ПЗРВ
та буртів і траншей РАВ на територіях ПТЛРВ. Виконані оцінки безпеки ПТЛРВ,
згідно із погодженим з Держатомрегулювання підходом. Ці оцінки є основою для
ранжування ПТЛРВ за їх потенційною небезпекою, а також визначення та оптимізації
подальших реабілітаційних заходів, які можуть включати повне або часткове
вилучення РАВ з окремих об’єктів, створення додаткових бар’єрів, проведення
моніторингу тощо.

Основні висновки оцінки безпеки ПТЛРВ вказують, що:
- ПТЛРВ є об'єктами радіаційних ризиків, які вимагають прийняття заходів

щодо їх зниження у довгостроковій перспективі;
- для більшості ПТЛРВ для забезпечення радіаційного захисту достатнім є

відомчий контроль протягом приблизно 500 років в межах певної території у зоні
відчуження (орієнтовно 10 кілометрової зони) з обмеженим доступом;

- після періоду відомчого контролю, тривалістю 500 років, більшість обмежень
може бути знята;

- оцінка деяких сценаріїв (наприклад, пожежі, смерчу) показала, що відповідні
заходи аварійної готовності можуть значно знизити радіаційних вплив таких подій на
персонал та населення за межами зони відчуження;
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- вилучення РАВ з певних буртів/траншей ПТЛРВ (і забруднень з верхнього
шару ґрунту) може у окремих випадках бути обґрунтовано з точки зору підвищення
безпеки персоналу і відвідувачів зони відчуження та зменшення колективної дози.

7.3. Поводження з РАВ на території України (у тому числі «історичні» РАВ)

Важливою умовою забезпечення безпеки при використанні ДІВ є їх безпечне
зберігання або захоронення у кінці їх життєвого циклу з метою уникнення
можливості їх втрати та потрапляння до місць доступних для населення. Адже
відпрацьовані ДІВ і після завершення строку служби за своїм призначенням все ще
залишаються радіаційно-небезпечними джерелами, оскільки містять радіоактивний
матеріал, який в разі розповсюдження чи ненавмисного використання може завдати
значної шкоди для здоров'я людей.

Відпрацьовані ДІВ переводяться в категорію радіоактивних відходів (РАВ)
та передаються у власність держави. Подальше поводження з ними здійснюється
відповідно до вимог безпеки при поводженні з РАВ державними спеціалізованими
підприємствами з поводження з РАВ Державної корпорації “Українське державне
об’єднання “Радон” (ДК “УкрДО “Радон”).

Наразі на території України діють: Київський, Харківський,
Дніпропетровський, Львівський, Одеський державні міжобласні спеціалізовані
комбінати (ДМСК).

Ці підприємства, на територіях закріплених за ними зон обслуговування,
забезпечують збір, транспортування та безпечне розміщення РАВ у спеціально
призначених для цього сховищах. Також ДМСК здійснюють експлуатацію станцій
дезактивації білизни, спецодягу і засобів індивідуального захисту від медичних і
наукових закладів та підприємств.

Зберігання РАВ в контейнерах на ДМСК

Оскільки потужності для поводження з РАВ зазначених підприємств були
створені ще за радянських часів у 60-70-х роках 20-го століття, Загальнодержавною
програмою поводження з РАВ передбачено ряд заходів із переоснащення ДМСК.
Утому числі передбачаються заходи щодо вилучення РАВ із старих сховищ та
перезахоронення в централізованих сховищах на майданчику комплексу «Вектор» на
території зони відчуження. Це дозволить ліквідувати старі сховища РАВ, які не
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відповідають сучасним вимогам безпеки, та пов’язану з їх існуванням потенційну
небезпеку розповсюдження радіонуклідів у навколишнє середовище. У кожному
конкретному випадку такі рішення мають прийматися за результатами переоцінки
безпеки, яка здійснюється спеціалізованими підприємствами, відповідно до умов
виданих Держатомрегулювання ліцензій.

У 2017 році для забезпечення постачання РАВ у формі відпрацьованих ДІВ від
спецкомбінатів до ЦСВДІВ у відповідності до Критеріїв приймання, встановлених
для цього об’єкта, зокрема, при проведенні «гарячих» випробувань внесено відповідні
зміни до ліцензій ДСП «Харківський ДМСК» № ОВ000949, ДСП «Дніпропетровський
ДМСК» № ОВ000948, ДСП «Київський ДМСК» № ОВ00959, ДСП «Львівський
ДМСК» № ОВ000891, ДСП «Одеський ДМСК» № ОВ000893 на право провадження
діяльності з переробки і зберігання РАВ.

Проведено розгляд та оцінку ліцензійних документів щодо внесення змін до
ліцензії № ОВ000891 ДСП «Львівський ДМСК» на переробку і зберігання РАВ, в
частині подовження терміну дії цієї ліцензії та поширення дії ліцензії на додатковий
об’єкт – Мобільний комплекс технічних засобів з безпечної розрядки відпрацьованих
джерел іонізуючого випромінювання із блоків біологічного захисту типів «БГИ» та
«Е» (МКРБ).

Спеціалізовані підприємства також залучаються до невідкладних дій
компетентних органів із ліквідації аварійних ситуацій, що пов’язані із виявленням
"покинутих" ДІВ або ДІВ у незаконному обігу. Всі такі ДІВ направляються до сховищ
спеціалізованих підприємств, де забезпечується їх безпечне та контрольоване
зберігання та локалізація від потрапляння у навколишнє природне середовище та
місць доступних для населення.

«Історичні» РАВ
До «історичних» РАВ в Україні можуть бути віднесені:
- РАВ, що захороненні за Радянських часів у сховищах державних

міжрегіональних спеціалізованих підприємств з поводження з РАВ ДК «УкрДО
«Радон»;

- РАВ, розміщені у пунктах зберігання РАВ від дезактивації та санітарної
обробки транспорту (ПЗВД/ПуСО), які утворились при ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС і розміщені за межами зони відчуження у Київській,
Житомирській та Чернігівській областях;

- РАВ, що утворилися внаслідок виконання військових програм колишнього
СРСР.

ДСП «Київський ДМСК» проводить обслуговування, радіаційний моніторинг
та контроль ПЗВД/ПуСО. Ці об’єкти потребують додаткового обстеження, оцінки
безпеки, прийняття та впровадження рішень щодо їх реабілітації.

У 2017 році Держатомрегулювання проведено розгляд документів щодо
попередньої оцінки безпеки ПЗВД/ПуСО і підготовки рекомендацій з методологій
реабілітації ПЗВД/ПуСО та реабілітації пілотного об’єкту «Пункт захоронення
відходів дезактивації Піски – 1».

Влітку 2017 року Державна інспекція ядерного регулювання отримала
повідомлення, що поблизу м. Кропивницький, в районі глиняного кар’єру
«Веселівське родовище», здійснювались несанкціоновані земельні роботи на місці
«історичного» захоронення радіоактивно забруднених матеріалів, проведеного ще у
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1988 році. У захороненні розміщувалися матеріали утворені у результаті з ліквідації
наслідків радіаційної аварії на території тресту «Кіровоградбуд», пов’язаної із
розгерметизацією джерела іонізуючого випромінювання з радіонуклідом цезій-137.
Цей об’єкт є екологічно небезпечним спадком з часів колишнього СРСР, щодо якого
було фактично втрачено адміністративний контроль.

Оперативне реагування на рівні міської ради м. Кропивницький, із залученням
правоохоронних органів, Державного підприємства «Кіровоградський обласний
лабораторний центр МОЗ України», ДСП «Дніпропетровський ДМСК», ДАЗВ,
Держатомрегулювання, ДП «ДНТЦ ЯРБ» дозволило локалізувати ситуацію та
запобігти подальшому розвитку аварійної ситуації. Було знайдено ряд архівних
документів щодо кількості та активності захоронених матеріалів.

Наразі, діяльність з реабілітації цього об’єкта та майданчика його розміщення
координує Державне агентство України з управління зоною відчуження, як орган
державного управління у сфері поводження з РАВ. Держатомрегулювання із
залученням експертних ресурсів за проектом INSC UK/ТS/56 готує спеціальне
регулююче рішення із урахуванням міжнародних стандартів і директив щодо порядку
дій та прийняття рішень стосовно реабілітації території виявленого об’єкта. Ситуація,
що склалася, з точки зору планування вжиття заходів з радіаційного захисту та
відновлення території, може бути віднесена до ситуацій існуючого опромінення
відповідно до оновлених Міжнародних Базових Стандартів безпеки (публікація
МАГАТЕ - GSR, частина 3, BSS) та Директиви Євроатом 2013/59.

7.4. Зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС

Діяльність зі зняття з експлуатації блоків 1-3 Чорнобильської АЕС
здійснюється Державним спеціалізованим підприємством «Чорнобильська АЕС»
(далі – ДСП ЧАЕС) відповідно до ліцензії серії ЕО № 000040 на право провадження
діяльності зі зняття з експлуатації ядерної установки, виданої 22 березня 2002 року.

У листопаді 2017 року ДСП ЧАЕС подало до Держатомрегулювання заяву на
переоформлення ліцензії серії ЕО № 000040. Переоформлення ліцензії серії ЕО
№ 000040 пов’язане з виконанням ДСП ЧАЕС особливих умов встановлених цією
ліцензією, а саме:

- закінчено етап припинення експлуатації  Чорнобильської АЕС;
- отримано окремий дозвіл серії ОД № 000040 на реалізацію етапу «остаточне

закриття та консервація блоків 1, 2, 3 Чорнобильної АЕС»;
- все відпрацьоване ядерне паливо, включаючи пошкоджене, переміщено з

блоків 1, 2, 3 до сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1);
- розроблено та реалізовано заходи щодо забезпечення роботи системи

теплопостачання об’єктів ДСП ЧАЕС.
Державна інспекція ядерного регулювання за результатами попереднього

розгляду заяви та доданих до неї документів прийняла їх до розгляду. Організовано
проведення державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки переглянутої ДСП
ЧАЕС «Програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС». Триває розгляд та
оцінка пакету документів, поданих ДСП ЧАЕС.
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Протягом 2017 року Держатомрегулювання здійснювався регулюючий
супровід  діяльності  ДСП ЧАЕС з реалізації етапу зняття з експлуатації «остаточне
закриття та консервація блоків № 1, 2 та 3 Чорнобильської АЕС» (далі – ОЗіК) згідно
з окремим дозволом серії ОД  № 000040/8, виданим у рамках ліцензії серії ЕО
№ 000040.

У жовтні 2017 року Держатомрегулювання було проведено планову
інспекційну перевірку діяльності ДСП ЧАЕС. За результатами перевірки було
встановлено, що на ДСП ЧАЕС в цілому забезпечується безпека під час виконання
робіт, передбачених для етапу ОЗіК.

Звільнення блоків 1, 2, 3 ЧАЕС від ядерного палива було здійснено у 2016
році. Держатомрегулювання протягом звітного року за запитом ДСП ЧАЕС було
розглянуто та узгоджено низку регламентних та технічних документів та змін до них,
які стосуються забезпечення безпеки під час подальшої діяльності ДСП ЧАЕС зі
зняття  з  експлуатації  Чорнобильської АЕС,  та пов’язаних зі зміною «статусу»
блоків 1, 2, 3 ЧАЕС.

В рамках контролю виконання ДСП ЧАЕС особливих умов вищезазначеного
окремого дозволу, Держатомрегулювання було розглянуто наданий ДСП ЧАЕС звіт
про стан виконання «Програми реалізації етапу ОЗіК блоків 1, 2, 3 ЧАЕС за 2017 рік»
(далі – Програма реалізації етапу ОЗіК). Аналіз наданої у звіті інформації засвідчив
про несвоєчасне та не в повній мірі виконання заходів, передбачених Програмою
реалізації етапу ОЗіК. Зокрема, мали місце певні відхилення від графіку реалізації
окремих пускових комплексів (далі – ПК) етапу ОЗіК, які визначено у «Програмі
реалізації етапу остаточного закриття та консервації блоків 1, 2, 3 Чорнобильської
АЕС».

Особливої уваги потребує реалізація ПК-2 «Демонтаж та переробка
технологічних каналів та каналів СУЗ», який є одним з важливих напрямів діяльності
ДСП ЧАЕС на етапі ОЗіК. Реалізація ПК-2 (початок виконання робіт, тривалість,
послідовність робіт, темп демонтажу технологічних каналів, робочих каналів систем
управління та захисту, обойм технологічних каналів тощо) напряму залежить від
впровадження технічного проекту лінії подрібнення довгомірних відходів (далі –
ЛПД). ЛПД призначена для подрібнення спеціальних виробів, які підлягають
демонтажу в рамках ПК-2, та спеціальних довгомірних виробів, які утворилися під
час експлуатації блоків. Впровадження  проекту ЛПД на сьогодні призупинено.
Питання щодо впровадження проекту ЛПД перебуває під контролем
Держатомрегулювання.

Своєчасна реалізація окремих пускових комплексів на етапі ОЗіК в цілому
також залежить від наявності інфраструктури для поводження з РАВ  (наявність
сховищ для зберігання та захоронення РАВ, введення в експлуатацію, експлуатація
існуючих об’єктів, створення нових об’єктів (установок), призначених для
поводження з РАВ на Чорнобильській АЕС тощо) та інфраструктури для поводження
з радіоактивно-забрудненими матеріалами та обладнанням.

У звітному році  розглянуто та погоджено технічне рішення ДСП ЧАЕС «Про
тимчасове розміщення в напірному басейні І черги (НБ-1) демонтованого обладнання
(радіоактивно забрудненого обладнання та матеріалів)».
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Водночас, упродовж 2017 року в частині поводження з РАВ залишилися
проблемними питання щодо захоронення великогабаритних РАВ в умовах
вичерпання обсягів для захоронення РАВ на ПЗРВ «Буряківка». Протягом звітного
року Державна інспекція ядерного регулювання привертала увагу ДСП ЧАЕС до
необхідності створення на майданчику ЧАЕС додаткових сховищ для тимчасового
зберігання РАВ з використанням приміщень та будівель, які вивільняються під час
зняття з експлуатації та прискорення початку експлуатації об’єктів, призначених для
переробки РАВ на майданчику ЧАЕС.

Наприкінці 2017 року ДСП ЧАЕС надало до Держатомрегулювання
«Концептуальне рішення про порядок поводження з демонтованим обладнанням на
ДСП ЧАЕС» та технічні рішення, які розроблені відповідно до цього
концептуального рішення.

В цих документах обґрунтовуються підходи та заходи ДСП ЧАЕС щодо
організації тимчасового зберігання радіоактивно-забрудненого обладнання та
матеріалів у спорудах, будівлях та приміщеннях будівель, споруд, які вивільняються
під час виконання робіт зі зняття ЧАЕС з експлуатації.

Держатомрегулювання організовано  проведення державної експертизи ядерної
та радіаційної безпеки зазначених документів.

Під час зняття з експлуатації демонтується значна кількість обладнання та
елементів обладнання, яке підлягає звільненню від регулюючого контролю.

Держатомрегулювання, із залученням Рискаудит та ДНТЦ ЯРБ, здійснюється
розгляд наданої ДСП «Чорнобильська АЕС» проектної документації «Створення
установки для звільнення матеріалів від регулюючого контролю на ЧАЕС»,
розробленої в рамках індустріального проекту INSC U4.01/11Е.

Об’єкти, призначені для  поводження з РАВ на Чорнобильській АЕС

Радіоактивні відходи (РАВ), які накопичились під час експлуатації
Чорнобильської АЕС, ліквідації аварії 1986 року, та ті, що утворюються при
здійсненні діяльності із зняття з експлуатації блоків № 1, 2, 3 та перетворення об’єкта
«Укриття» на екологічно безпечну систему, зберігаються в існуючих на майданчику
Чорнобильської АЕС сховищах РАВ: сховищі твердих РАВ, сховищі рідких РАВ,
сховищі рідких та  твердих РАВ або передаються на захоронення у сховища ПЗРВ
«Буряківка».

Протягом 2017 року на Чорнобильській АЕС утворилось та відправлено на
тимчасове зберігання 1,05 м3 рідких РАВ (пульпи фільтроперліту). Станом на кінець
2017 року у сховищах рідких РАВ накопичено 13580,90 м3 кубового залишку;
4109,47 м3 відпрацьованих іонообмінних смол; 2295,88 м3 пульпи фільтроперліту;
145,31 м3 радіоактивно забрудненої масло-паливної суміші.

Низько- та середньоактивні тверді РАВ, що утворюються в рамках робіт із
зняття з експлуатації та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну
систему, передавалися на захоронення у сховища ПЗРВ «Буряківка». Протягом 2017
року до ПЗРВ «Буряківка» вивезено 7000,0 м3 (9264,45 т) низькоактивних РАВ.
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Високоактивні РАВ збирають в спецконтейнери (КТЗВ-0.2) та розміщують у
тимчасовому сховищі твердих високоактивних відходів, організованому у будівлі
колишнього складу свіжого ядерного палива. Протягом 2017 року утворено та
передано на зберігання 0,5 м3 (0,18 т) змішаних твердих високоактивних РАВ.

На майданчику ДСП ЧАЕС в рамках міжнародних проектів технічної
допомоги споруджено та вводиться в експлуатацію ряд об’єктів, призначених для
поводження з РАВ. Введення в експлуатацію цих об’єктів дозволить забезпечити
переробку накопичених і утворюваних РАВ для приведення їх у стан, прийнятний для
безпечного захоронення.

Завод з переробки рідких радіоактивних відходів (ЗПРРВ) призначений для
переробки рідких радіоактивних відходів (РАВ), які накопичені в ємностях сховища
рідких РАВ, сховища рідких та твердих РАВ, а також рідких РАВ, які
утворюватимуться в результаті зняття з експлуатації.

Відповідно до окремого дозволу серії ОД № 000040/7 виданого 11 грудня 2014
року на експлуатацію заводу з переробки рідких РАВ (далі - ЗПРРВ), експлуатація
можлива після отримання Сертифіката закінченого будівництва об’єкта. Для
отримання Сертифіката ДСП ЧАЕС необхідно виконати реконструкцію систем
протипожежного захисту та блискавкозахисту, а також здійснити утеплення
зовнішніх стін заводу. У рамках отримання вищезгаданого сертифікату у 2017 році
Держатомрегулювання було розглянуто та погоджено проект «Чорнобильська АЕС.
Завод з переробки рідких радіоактивних відходів (Коригування)». ДСП ЧАЕС
здійснювало передбачені проектом роботи.

Державна інспекція ядерного регулювання також розглянула та погодила зміни
до «Технологічного регламенту експлуатації заводу з переробки рідких радіоактивних
відходів Чорнобильської АЕС».

У 2017 році переробка рідких РАВ на ЗПРРВ не здійснювалась, проте
забезпечувалась підтримка обладнання та систем у працездатному стані.

Промисловий комплекс для поводження з твердими радіоактивними
відходами (ПКПТРВ) на майданчику Чорнобильської АЕС об’єднує в своєму складі
ряд об’єктів, призначених для поводження з РАВ14. Будівництво об’єктів ПКПТРВ
завершене, здійснюються роботи із введення в експлуатацію.

14 Тимчасове сховище низько- та середньоактивних довгоіснуючих та високоактивних РАВ,
призначене для проміжного (протягом 30 років) зберігання довгоіснуючих та високоактивних РАВ, які
утворюватимуться в процесі сортування на ЗПТРВ, а також під час будівництва Нового безпечного
конфайнменту об’єкта «Укриття». Це сховище створене шляхом реконструкції та переобладнання
приміщення, розташованого на верхніх відмітках сховища рідких та твердих РАВ ЧАЕС, яке до цього часу не
експлуатувалося;

УВТВ - установка вилучення твердих РАВ, призначена для вилучення твердих РАВ з існуючого
сховища твердих РАВ ЧАЕС, та відправки РАВ на переробку до ЗПТРВ;

ЗПТРВ - завод з переробки твердих РАВ, призначений для сортування твердих РАВ всіх категорій та
переробки (фрагментації, спалювання, пресування, цементування) низько- та середньоактивних
короткоіснуючих твердих РАВ, вилучених із сховища твердих РАВ, а також відходів від зняття з експлуатації
ЧАЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему. На ЗПТРВ також передбачається
пакування довгоіснуючих та високоактивних РАВ, що виникатимуть при сортуванні, та транспортування цих
упаковок на зберігання до тимчасового сховища.
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У рамках введення в експлуатацію об’єктів ПКПТРВ Держатомрегулювання
було розглянуто та погоджено:

– зміни до «Програми введення в експлуатацію ПКПТРВ» та «Робочої
програми проведення другого етапу «гарячих» випробувань ПКПТРВ»;

– доопрацьоване «Рішення про безпечне поводження з упаковками РАВ,
які не відповідають критеріям приймання на захоронення в СОПСТРВ»;

– «Методику відбору проб з «легких» відсіків сховища твердих
радіоактивних відходів (будівля 85)» (в частині виконання робіт з характеризації
твердих радіоактивних відходів (ТРВ) з верхнього шару «легких» відсіків).

Також на запит ДП НАЕК «Енергоатом» Держатомрегулювання розглянула
та погодила «Рішення про передачу контейнерів із солебітумним компаундом ВП
РАЕС для захоронення на СОПСТРВ ДСП «ЦППРВ» із проведенням іммобілізації на
об’єктах ДСП ЧАЕС», а саме на ПКПТРВ.

7.5. Перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему

Упродовж 2017 року забезпечувалось виконання пріоритетного напрямку
діяльності Держатомрегулювання, а саме: оцінка безпеки та ліцензування в рамках
будівництва І-го пускового комплексу нового безпечного конфайнмента об’єкта
«Укриття» (ПК1 НБК).

Завдання щодо перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну
систему розв’язуються шляхом послідовного розроблення та виконання окремих
планів, проектів та програм.

Одним з основних проектів щодо об’єкта «Укриття» є створення нового
безпечного конфаймента (НБК).

Реалізація проекту НБК передбачена в рамках двох пускових комплексів
(ПК НБК):

 ПК-1 НБК – Захисна споруда з технологічними системами
життєзабезпечення та необхідною інфраструктурою;

 ПК-2 НБК – Інфраструктура для виконання демонтажу нестабільних
конструкцій об’єкта «Укриття».

Проектний термін експлуатації НБК -100 років.
На даний час здійснюється реалізація першого пускового комплексу ПК-1 НБК,

підрядником на проектування, будівництво та введення в експлуатацію якого є
французька компанія СП «Новарка».

У листопаді 2016 року арку нового безпечного конфайнменту було встановлено
у проектне положення над об’єктом «Укриття».

Хоча конфайнмент ще не введено в експлуатацію, контроль радіаційної
обстановки впродовж 2017 року показав, що встановлення арки в проектне
положення позитивно вплинуло на радіаційну обстановку на майданчику
Чорнобильської АЕС. За інформацією ДСП ЧАЕС за результатами вимірювань рівнів
гамма-випромінювання у різних зонах майданчика Чорнобильської АЕС, потужність
дози зменшилась у середньому у 2-5 разів.

Знизився також викид радіоактивних аерозолів через щілини у об’єкті
«Укриття». Арка унеможливила прямий вплив на об’єкт «Укриття» сонячних
променів та вітру, які створювали повітряні потоки всередині об’єкта і виносили за
його межі радіоактивні аерозолі. Сумарний об’єм викидів зменшився в декілька разів.
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Також встановлення арки виключило потрапляння атмосферних опадів
всередину об’єкту «Укриття», що раніше було одним з основних факторів деградації
будівельних конструкцій об’єкту «Укриття» разом із сніговим та вітровим
навантаженням, та зменшило перенесення радіоактивних речовин як всередині
об’єкта, так і за його межі.

 Для порівняння — кількість відкачаних з об’єкта «Укриття» радіоактивно
забруднених вод за 2017 рік зменшилася у порівнянні з аналогічними періодами
минулих років у середньому у 2-4 рази.

Впродовж 2017 року ДСП ЧАЕС та СП «Новарка» продовжували виконувати
практичні роботи, передбачені раніше погодженими Держатомрегулюванням
проектними рішеннями.

На майданчику монтажу арки НБК та в локальній зоні об’єкта «Укриття»
здійснювався монтаж системи радіаційного контролю, системи вентиляції,
газоочистки і кондиціонування, системи електропостачання та пожежної безпеки,
фізичного захисту і контролю доступу, інтегрованої системи управління і контролю,
системи внутрішнього транспортного сполучення; бетонування постійних шарнірних
опор арки; проводились роботи з монтажу герметизуючих мембран; продовжувались
роботи з укрупнювального збирання та монтажу анкерів герметизації тощо.

Проводились роботи з будівництва технологічної будівлі та інших допоміжних
споруд: будівлі електротехнічних пристроїв, насосної станції пожежогасіння, шлюзу
доступу пожежних підрозділів. Здійснювалось облаштування зовнішнього і
внутрішнього простору НБК: монтаж трубопроводів протипожежного і госпитного
водопостачання, облаштування доріг і тротуарів і локальній зоні об’єкта «Укриття»
тощо.

 Завершено роботи із спорудження торцевих стін НБК, в тому числі роботи по
закриттю пройомів (облаштування покрівлі) над деаераторною етажеркою, машзалом,
блоком В та блоком допоміжних споруд реакторного відділення.

Проводився монтаж та підключення пультів управління системи основних кранів
НБК (СОК) в приміщенні центрального щита управління.

Впродовж звітного року Держатомрегулювання здійснювалась оцінка безпеки
документації в рамках регулюючого супроводу будівництва ПК-1 НБК:

- проведено державну експертизу ядерної та радіаційної безпеки та погоджено:
o коригування частин проекту першого пускового комплексу нового

безпечного конфайнмента (ПК-1 НБК), що стосується влаштування системи
пінного пожежогасіння покрівлі машинного залу та деаераторної етажерки,
зміни ваги арки НБК та розмірів фундаменту НБК;

o проект виконання робіт. Монтаж анкерів герметизації на існуючих
конструкціях об’єкта «Укриття» (блок В) – вздовж осі 39. SIP-N-TM-22-
B2032-WEP-003-04;

o робочий проект «Цементація ґрунтів основи Технологічної будівлі і
допоміжних об’єктів НБК. (Коригування)»;

o відкориговані  додатки до технічного рішення «Про розширення Зони
суворого режиму з особливими умовами доступу персоналу на територію
будівництва Технологічної будівлі (ЗСР ОУД ТТБ);

o технічне рішення про тимчасове зберігання ТРВ в приміщеннях машинної
зали блоку № 4 (ОУ) ДСП ЧАЕС за межами огороджую чого контуру НБК;
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o технічне рішення про виведення з експлуатації вимірювального каналу
SSMS-DAU008-LDP205 системи контролю стану будівельних конструкцій,
яка входить до складу інтегрованої автоматизованої системи контролю
об’єкта «Укриття» (СКСБК ІАСК);

- виконано технічну оцінку та погоджено:
o аналіз змін регламенту експлуатації систем об’єкта «Укриття» у зв’язку з

введенням в експлуатацію НБК;
o документацію щодо системи вентиляції кільцевого простору нового

безпечного конфайнменту (НБК);
- здійснено розгляд та погоджено:

o документ «Статичні та динамічні випробування СОК»;
o обґрунтування прийнятності на довгострокову перспективу можливості

скиду зливових вод з платформи монтажу Арки на рельєф;
o заходи щодо демонстрації прийнятності герметичності кільцевого простору

для виконання основною захисною спорудою Нового Безпечного
Конфайнменту функцій безпеки.

Що стосується другого пускового комплексу НБК (ПК-2 НБК) - інфраструктура
для виконання демонтажу нестабільних конструкцій об’єкта «Укриття», то у 2017
році через брак коштів та невизначеності у фінансуванні роботи з розробки робочого
проекту ПК-2 НБК не виконувались.

У рамках підготовки до введення в експлуатацію НБК та відповідно до «Плану
заходів поетапного виконання інтеграції аналізів безпеки об’єкта «Укриття» та НБК
по мірі реалізації проекту ПК-1 НБК», узгодженого Держатомрегулювання, ДСП
ЧАЕС розпочало розробку заключного звіту з аналізу безпеки проекту «Пусковий
комплекс-1 (ПК-1). Захисна споруда з технологічними системами життєзабезпечення
та необхідною інфраструктурою».

За запитом ДСП ЧАЕС Держатомрегулювання із залученням ДНТЦ ЯРБ здійснює
попередній розгляд та надає коментарі до окремих глав документу.

Відповідно до прогнозного графіка СП «Новарка», завершення проекту
очікувалось в листопаді 2017 року.

На черговому засіданні Асамблеї вкладників Чорнобильського фонду
«Укриття» та Асамблеї донорів Рахунку ядерної безпеки, яке було проведено в грудні
2017 року в м. Лондон, термін завершення робіт перенесено на травень 2018 року з
огляду на високі рівні радіоактивного випромінювання в зонах проведення робіт, що
потребує додаткового часу для їх виконання.
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8. ФІЗИЧНИЙ ЗАХИСТ

8.1. Заходи з підвищення ефективності державної системи фізичного захисту
Наглядова діяльність
Протягом 2017 року Держатомрегулювання здійснило одне інспекційне

обстеження ДП «НАЕК «Енергоатом» у частині перевірки системи фізичного захисту
Централізованого сховища для відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП), а також
чотири державні інспекційні перевірки систем фізичного захисту Рівненської АЕС,
Хмельницької АЕС, Южно-Української АЕС та Запорізької АЕС.
        У рамках впровадження програми «Ініціатива щодо зменшення глобальної
загрози та покращення захищеності джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ)» були
проведені обстеження, в результаті чого прийнято рішення про модернізацію
інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту 20 установ. Після завершення
модернізації – їх прийнято в промислову експлуатацію.

З метою запобігання загрозі вчинення диверсій, крадіжок та інших незаконних
дій з боку внутрішніх правопорушників, було розглянуто:
 Плани взаємодії у разі вчинення диверсії 7 підприємств;
 2 плани забезпечення фізичного захисту;
 117 переліків посад працівників (які потребують спеціального допуску до

виконання особливих робіт). 27 із 117 – було повернуто на доопрацювання;
 Також було надано допуск до виконання особливих робіт 22 керівникам

підприємств приватної форми власності.
        У 2017 році було оформлено пакет документів для проведення спеціальної
перевірки 21 інспектора Держатомрегулювання та регіональних інспекцій, надано
допуск до особливих робіт 21 особі.

Ліцензіатами надано до Держатомрегулювання 85 Актів визначення рівня
фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів,
інших джерел іонізуючого випромінювання, з них – 22 повернуто на доопрацювання.

Нормативна діяльність
З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до

законодавства України, було розроблено першу редакцію проекту постанови Кабінету
Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25
грудня 1997 р. № 1471 і від 26 квітня 2003 р. № 625».

Дозвільна діяльність
З метою виконання вимог статті 45 Закону України «Про використання ядерної

енергії та радіаційну безпеку» було видано один дозвіл на використання земель і
водойм, розташованих в санітарно-захисній зоні ядерної установки, об’єкта
призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта. До
двох дозволів були внесені зміни.

На виконання статті 15 Закону України «Про фізичний захист ядерних
установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого
випромінювання» була проведена державна експертиза фізичного захисту 10 робочих
проектів створення (або модернізації) систем фізичного  захисту  ядерних установок.

Міжнародна діяльність
        У рамках Обміну інформацією з Базою даних МАГАТЕ щодо інцидентів та
незаконного обігу ядерних й інших радіоактивних матеріалів було надіслано 37
інформаційних повідомлень про випадки виявлення в Україні у незаконному обігу
радіоактивних матеріалів.
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За сприяння МАГАТЕ співробітники Держатомрегулювання взяли участь у
практичному семінарі щодо дій на місці скоєння злочину з використанням
радіоактивних речовин. Крім того, під егідою МАГАТЕ було проведено практичний
тренінг для представників ЦОВВ щодо забезпечення ядерної та радіаційної безпеки
під час проведення великих громадських заходів, зокрема підготовки до Євробачення
2017. Участь у тренінгу взяли також й фахівці Держатомрегулювання.
          Також у 2017 році працівники Держатомрегулювання взяли участь у двох
тренінгах, організованих Штаб-квартирою Інтерполу, щодо протидії незаконному
переміщенню радіоактивних матеріалів через державний кордон України; та у
операції «Навігатор-2», яка проводилася з метою боротьби з незаконним обігом
вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин, прекурсорів, а також хімічних,
біологічних та радіоактивних матеріалів через українсько-молдовський державний
кордон.

За участі Держатомрегулювання проходили також XI та XII зустрічі Комітету
МАГАТЕ з розробки Серії видань керівних документів з ядерної захищеності
(NSGC).

 8.2. Проект покращення збереженості джерел іонізуючого випромінювання
Проект покращення збереженості ДІВ в Україні розпочався у 2004 році. З тих

пір в країні було проведено технічну модернізацію систем фізичного захисту більш,
ніж 80 установ; надано допомогу з вилучення понад 500 високоактивних ДІВ;
проведено низку семінарів та тренінгів за напрямом.
           На сьогодні йде робота з впровадження в учбових закладах національної
поліції України навчального курсу з радіаційної обізнаності та кризового реагування
у разі несанкціонованих дій щодо ДІВ.

При Держатомрегулювання створена та функціонує Центральна станція
моніторингу (ЦСМ) зі службою оперативних чергових. На даний час до ЦСМ
підключено 25 об’єктів.
           Протягом року були проведені обстеження та розробляються проекти технічної
модернізації систем фізичного захисту для 14 вітчизняних об’єктів. На етапі
проведення модернізації знаходяться – троє з них. На майбутнє заплановано
проведення обстежень для прийняття рішення про модернізацію ще 17 об’єктів.

На комплексі виробництв «Вектор» (Чорнобильська зона відчуження) також
створена Станція моніторингу, до якої вже підключено усі функціонуючі ПЗРВ
ДМСК «Радон» (п’ять установ).

Очікується прийняття позитивного рішення щодо створення станції
моніторингу безпеки перевезень ДІВ на Державному виробничому підприємстві
«Ізотоп», яке спеціалізується на перевезенні 90% ДІВ в Україні.

8.3. Проект комплексних навчань та тренувань із забезпечення готовності сил
реагування

Проект започатковано в Україні у 2016 році. Протягом 2017 року було
сплановано та проведено на базі Хмельницької АЕС повномасштабне тренування сил
та засобів реагування у разі вчинення диверсії, відпрацьовані заходи з аварійного
реагування.
           Крім того, протягом року проводилися тактико-спеціальні навчання на
майданчиках Хмельницької АЕС, Рівненської АЕС, Южно-Української АЕС та
Запорізької АЕС. Учасники навчань відпрацьовували елементи взаємодії сил охорони
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та оборони у процесі протидиверсійного та антитерористичного реагування, у тому
числі під час перевезення ядерного матеріалу.

8.4. Виявлення радіоактивних матеріалів у незаконному обігу

Протягом 2017 року державні інспекції з ядерної та радіаційної безпеки
Держатомрегулювання спільно з відповідними структурами інших центральних
органів виконавчої влади України продовжували забезпечувати діяльність,
направлену на  виявлення у незаконному обігу радіоактивних матеріалів, що
перебували поза регулюючим контролем.

У рамках обміну інформацією з Базою даних МАГАТЕ щодо інцидентів та
незаконного обігу ядерних та інших радіоактивних матеріалів (далі – ITDB)
направлено 37  інформаційних повідомлень про випадки виявлення в Україні у
незаконному обігу радіоактивних матеріалів у 2017 році. Повідомлення направлялись
7 разів у стандартній інформаційній формі (ядерний матеріал – 2, ДІВ - 5) та 30 - у
пакетній інформаційній формі (застосовується з 2012 року для випадків вилучення:
забрудненого радіонуклідами природного походження металобрухту, предметів з
радіонуклідами природного походження: авіаційні годинники, компаси, висотоміри і
т.д.). У 2016 році загальна цифра становила 33 випадки (29 - пакетна форма), у 2015
відповідно  22 та 18.

У лютому 2017 року правоохоронними органами в м.Києві затримана група
громадян України, які перевозили у своєму автомобілі гамма-дефектоскоп
«Гаммарид» із захисною оболонкою зі збідненого урану.
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  Так, на ПрАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» при вхідному
радіаційному контролі зафіксовано 2 випадки виявлення радіаційно забрудненого
металобрухту.

У червні 2017 року в аеропорту «Бориспіль» була призупинена спроба
вивезення з України висотоміра та термометра.
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У серпні 2017 року у Солом’янському районі міста Києва на території приватної
садиби було виявлено радіоізотопний прилад «Гаммарид 192/120», з підвищеним
рівнем гамма-випромінювання. Потужність еквівалентної дози на поверхні приладу
перевищувала затверджені Головним санітарним лікарем м. Києва та погоджені
Головним державним санітарним лікарем України Контрольні рівні.

Продовжуються випадки вилучення з металобрухту, що надходить на
металургійні комбінати, джерел іонізуючого випромінювання. Так, в кінці вересня під
час вхідного радіаційного контролю металобрухту  на металургійному комбінаті
«Азовсталь» був виявлений радіоізотопний сигналізатор обледеніння типу «РІО-3»,
що містить в собі стронцій-90+ ітрій-90. Також, в порту м. Херсон з партії
металобрухту, що мав бути відправлений до Туреччини, була вилучена частина
металевої труби із значним перевищенням  встановлених норм.
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Громадяни України продовжують пересилати за кордон через відділення
«Укрпошти» різні предмети, як годинники, висотоміри тощо, які містять солі Радію
226 і потужність еквівалентної дози значно перевищує встановлені норми. В одному з
відправлень був знайдений зразок гірської породи, що був вкладений у вирізану в
«Дитячій Біблії» нішу. Такі предмети вилучаються та передаються для подальшого
безпечного зберігання на спец комбінати ДК «УкрДО»Радон». Аналогічні сувеніри з
перевищенням по Радію 226 вилучались і в аеропортах Львову та Києва (аеропорт
«Бориспіль»).

          Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.06.2003р. №813
«Про затвердження порядку взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб,
які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення
радіоактивних матеріалів у незаконному обігу», виявлені небезпечні предмети були
вилучені та перевезені на державні спеціалізовані підприємства ДК «УкрДО «Радон»
для подальшого зберігання.
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9. АВАРІЙНА ГОТОВНІСТЬ ТА РЕАГУВАННЯ

Аварійная готовність та реагування  є одним з десяти основоположних
принципів безпеки у сфері використання ядерної енергії.  Цілі готовності до
реагування на випадок ядерних або радіаційних аварійних ситуацій полягають у тому,
щоб забезпечити:

 заходи ефективного реагування на місці подій  та, при необхідності, на
місцевому, регіональному, національному і міжнародному рівнях;

мінімізацію радіаційних ризиків для передбачуваних інцидентів;
вжиття практичних  заходів для пом’якшення  наслідків будь-яких інцидентів.

Держатомрегулювання забезпечує підтримку у постійній готовності до
реагування власної системи зв’язку та обміну інформацією з ліцензіатами, органами
виконавчої влади, міжнародними організаціями та компетентними органами інших
країн, а також  обладнання та персоналу Інформаційного-кризового центру.

В рамках здійснення державного регулювання безпеки використання ядерної
енергії встановлюються вимоги до кризових центрів АЕС, підготовки персоналу та
процедур реагування  шляхом погодження аварійних планів, розгляду звітів з оцінки
безпеки, інспекційних перевірок та обстежень, спостережень та регулюючої оцінки
тренувань ліцензіатів тощо.

За підтримки Агентства зменшення загрози Міністерства оборони США у
рамках ініціативи «Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів
масового знищення» у 2017 році реалізовано проекту  «Модернізація Інформаційно-
кризового центру Держатомрегулювання», спрямований на впровадження систем
телекомунікації і зв’язку ІКЦ Держатомрегулювання з кризовими центрами ВП АЕС
та ДСП ЧАЕС, удосконалення системи електропостачання, оновлення комп’ютерного
обладнання та програмного забезпечення  для цілей реагування.

На виконання Конвенції про оперативне оповіщення про ядерну аварію,
Конвенції про допомогу в разі ядерної аварії або радіаційної ситуації та відповідних
міжурядових двосторонніх договорів з іншими країнами у 2017 році  взято участь у 5
тренуваннях МАГАТЕ різного формату ConvEx та  забезпечено  21-22 червня участь
України у міжнародних  навчаннях  формату ConvEx-3 за сценарієм умовної важкої
аварії на АЕС Пакш (Республіка Угорщина) з повною активізацією інформаційно-
кризового центру (далі - ІКЦ),   залученням міністерств і відомств, що мають функції
і обов’язки реагування на надзвичайні ситуації із загрозою транскордонного
радіаційного впливу. Міжнародні навчання такого масштабу за умовним сценарієм
надзвичайних подій на декількох енергоблоках АЕС  проводились вперше в режимі
реального часу та погодних умов.

Під час участі цих навчання перевірено процедури міжвідомчої взаємодії,
здатність до оперативного реагування на ядерні інциденти на національному та
міжнародному рівнях, забезпечення виконання зобов’язань України в рамках
міжнародних конвенцій, а також:

спроможність автоматизованих систем контролю радіаційної обстановки АЕС,
зони відчуження, УкрГідрометцентру переходити на аварійний режим відстеження
зміни радіаційних характеристик у повітрі над територією країни у разі загрози
транскордонного перенесення;
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ефективність процедур оповіщення та обміну інформацією на міжвідомчому,
державному та міжнародному рівнях;

оперативність опрацювання вхідної інформації про розвиток події та її
застосування для оцінки, прогнозування та підготовки узгоджених пропозицій для
прийняття рішень із реагування та захисту;

верифікації моделей атмосферного переносу, виконаних із застосуванням СППР
РОДОС.

За результатами участі України у цих навчаннях до Річної національної
програми під егідою Комісії Україна — НАТО на 2018 рік включено завдання
«розробити національний план реагування на ядерну та радіологічну аварії, у тому числі
такі, що можуть відбутися в інших країнах і мати транскордонний вплив на територію
України або безпеку її громадян, з урахуванням результатів участі у міжнародних
навчаннях, практичного досвіду і рекомендацій держав — членів НАТО та стандартів
безпеки МАГАТЕ».

У вересні 2017 року відбулись  спільні  українсько-американські командно-
штабні навчання з реагування на надзвичайну ситуацію державного рівня, пов'язану з
умовною радіаційною аварією на АЕС. ДСНС у співпраці з іншими органами
виконавчої влади  та територіальними підсистемами Єдиної державної системи
цивільного захисту перевірено міжвідомчі  процедури реагування  та навички
посадових осіб приймати   рішення для координації заходів оперативного реагування
та захисту населення  на випадок  радіаційної аварії.

У жовтні 2017 року відбулись спільні з ДП «НАЕК «Енергоатом»
загальностанційні протиаварійні тренування на ВП «Рівненській АЕС».

 У ході тренування перевірялись і відпрацьовувались процедури взаємодії
персоналу ВП «Рівненська АЕС», підрозділів ДП «НАЕК «Енергоатом»,
Держатомрегулювання, територіальних та місцевих органів влади щодо мінімізації
наслідків умовної аварії, здійснення заходів із переведення ядерних установок АЕС в
безпечний контрольований стан, оцінки і прогнозу розвитку ситуації з метою захисту
персоналу та населення. Було активізовано ІКЦ Держатомрегулювання,
забезпечувався  обмін інформацією з МАГАТЕ,  ДСНС,  Інспекцією з ядерної безпеки
на РАЕС та Північно-західною  інспекцією  з ядерної та радіаційної безпеки,
здійснювався аналіз оперативних даних щодо стану ядерних установок та
моделювання процесів і розвитку подій на майданчику умовно аварійної АЕС,
зокрема прогнозування напрямів і відстаней переносу радіоактивного забруднення та
дозових характеристик із застосуванням системі JRODOS на основі даних реальних
погодних умов, що надходили від УкрГідрометцентру до Держатомрегулювання.

За проведенням загальностанційного протиаварійного тренування на ВП
«Рівненська АЕС» спостерігали міжнародні експерти: представники регулюючих
органів з ядерної та радіаційної безпеки Республіки Польщі, Королівства Норвегії та
Республіки Білорусь.

У жовтні 2017 року за підтримки НАТО  в Україні було  проведено командно-
штабні навчання з питань захисту критичної електроенергетичної інфраструктури  та
реагування на загрози порушення стійкості її функціонування на загальнодержавному
рівні. Організаторами заходу виступили Міненерговугілля, Національний інститут
стратегічних досліджень та Центр передового досвіду НАТО з питань енергетичної
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безпеки (м. Вільнюс). Під час навчання перевірено процедури взаємодії різних систем
реагування на комбіновані загрози і кризові ситуації.

Концепцію створення державної системи захисту критичної інфраструктури
схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. № 1009-р.

У співпраці з ДСНС було  забезпечено оновлення даних в системі МАГАТЕ
РАНЕТ щодо потенціалу та можливостей  України  з надання спеціалізованої
допомоги на запит інших країн у рамках «Конвенції про допомогу в разі ядерної
аварії або радіаційної аварійної ситуації».

За результатами  аналізу інформаційних повідомлень про інциденти, які сталися
в інших країнах, що надходять у рамках міжнародної інформаційної системи ІНЕС-
NEWS та системи з обміну інформацією про інциденти та аварійні ситуації USIE
Держатомрегулювання забезпечувалось інформування населення та ЗМІ шляхом
оприлюднення інформації про події, що викликали суспільний інтерес, на офіційному
веб-сайті.

Зокрема, було забезпечено обмін інформацією з МАГАТЕ про результати
вимірювання штучного ізотопу рутенію-106 протягом вересня-жовтня 2017 року у
приземному шарі атмосферного повітря на території України з використанням даних
систем радіаційного контролю ВП АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом», постів
спостережень УкрГідрометцентру ДСНС, ДСП «Екоцентр» ДАЗВ, Інституту проблем
безпеки АЕС НАН та Державного космічного агентства України.

Ситуація з рутенієм-106  продемонструвала здатність сучасних систем
радіаційного моніторингу оперативно ідентифікувати навіть незначні зміни фонових
показників радіаційного стану у навколишньому середовищі. Також вона
підтвердила необхідність і важливість підтримки та подальшого вдосконалення
механізмів міжнародного обміну інформацією з метою своєчасної ідентифікації і
оцінки масштабу аварійного викиду.



74

10. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Міжнародне співробітництво є невід’ємною частиною діяльності
Держатомрегулювання. Події міжнародного характеру, що мали місце в 2017 році
були спрямовані на розвиток незалежної системи регулювання ядерної та радіаційної
безпеки в Україні та її інтеграції в європейський простір. Протягом року активно
розвивалось співробітництво як в двосторонньому так і в багатосторонньому
форматах, зокрема шляхом взаємодії із міжнародними організаціями та асоціаціями, а
також виконання зобов’язань за міжнародними договорами, стороною яких є Україна.

10.1. Співробітництво з Європейськими інституціями

Наразі, співробітництво з Європейським Союзом (ЄС) та його органами і
інституціями має найвищий пріоритет у міжнародній діяльності
Держатомрегулювання. У цьому контексті головним партнером
Держатомрегулювання є Європейська Комісія, співробітництво з якою здійснюється
в рамках Інструменту співробітництва з ядерної безпеки INSC.  Діючі проекти в
рамках INSC охоплюють такі сфери, як підвищення ядерної безпеки атомних
електростанцій, зміцнення регулюючого органу та організацій технічної підтримки,
зменшення наслідків Чорнобильської катастрофи, поводження з радіоактивними
відходами та відпрацьованим ядерним паливом, адаптація національного
законодавства до законодавства ЄС.

Зокрема, протягом 2017 року продовжувалась реалізація 2 проектів INSC:
 «Надання підтримки Державній інспекції ядерного регулювання України

щодо регулювання безпечного поводження з радіоактивними відходами та
гармонізації регулюючих вимог з контрольними рівнями безпеки реакторів WENRA»
(компоненти UK/TS/46 та UK/RA/09 проекту U3.01/10 відповідно).

 «Безпечне поводження з радіоактивними відходами на промисловому
комплексі «Вектор» у Чорнобильській зоні відчуження, надання підтримки щодо
ліцензування нової ядерної підкритичної установки «Джерело нейтронів, що
засноване на підкритичній збірці, керованій лінійним прискорювачем електронів», та
здійснення нагляду та оцінки ядерної та радіаційної безпеки з точки зору системи
організації ліцензіатів і людського фактору» (компоненти UK/TS/48, 49, 50 проекту
U3.01/12 відповідно).

У грудні 2017 року розпочалась реалізація нового проекту INSC «Посилення
можливостей Державної інспекції ядерного регулювання України з регулювання
ядерної діяльності, ліцензування та аналізу важких аварій для ядерних установок»
U3.01/14-15 (UK/TS/51-57), який включає сім компонентів і буде виконуватись
протягом 2018-2020 років.

Держатомрегулювання у 2017 році продовжувало брати активну участь в
реалізації проекту Європейської Комісії для Республіки Білорусь стосовно надання
підтримки та допомоги у зміцненні можливостей органу ядерного регулювання
Білорусі у сфері ліцензування та нагляду при спорудженні атомної електростанції.

У 2017 році тривала взаємодія у рамках Західноєвропейської асоціації
регулюючих органів (WENRA). Представники Держатомрегулювання брали
активну участь у роботі двох робочих груп WENRA: Робочої групи з гармонізації
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реакторів RHWG та Робочої групи з питань поводження з радіоактивними відходами
та зняття з експлуатації (WGWD).

Українська сторона виступила організатором проведення 39-го засідання
робочої групи з питань поводження з РАВ та зняття з експлуатації (WGWD), яке
проходило в період з 25 по 29 вересня 2017 року у Києві.

Окрім того, експерти Держатомрегулювання з 2017 року приєднались до
діяльності Робочої групи WENRA з розробки рівнів безпеки для дослідницьких
реакторів (WGRR).

У 2017 році Держатомрегулювання здійснювало активну взаємодію з
Європейською групою регуляторів у сфері ядерної енергетики (ENSREG).
Відповідно до рішень, прийнятих на 34-му  засіданні ENSREG, всі країни-члени
зобов’язані подати оновлені національні плани дій за результатами стрес-тестів для їх
подальшого обговорення ENSREG. Не дивлячись на те, що Україна не є членом
ENSREG, але брала активну участь у стрес-тестах як країна-партнер,
Держатомрегулювання в 2017 році було  створено робочу групу з метою організації
перегляду Національного плану дій, до складу якої увійшли представники
Держатомрегулювання, Державного науково-технічного центру з ядерної та
радіаційної безпеки, ДП «НАЕК «Енергоатом», ДСП «Чорнобильська АЕС».
Результатом активної взаємодії на національному рівні стало напрацювання та
узгодження оновленого Національного плану дій України за результатами стрес-
тестів, який офіційно було передано в Секретаріат ENSREG.

У 2017 році під егідою ENSREG також стартував процес проведення Першої
тематичної перевірки за напрямом «управління старінням» на виконання вимог
Директиви ЄС 2014/87EURATOM. Україна активно долучилась до участі в Першій
тематичній перевірці. За участі фахівців Держатомрегулювання, ДП «Державний
науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки», ДП «НАЕК «Енергоатом»
та ІЯД НАН України було підготовлено «Національний звіт до першої тематичної
партнерської перевірки за напрямом «управління старінням», який 30 листопада 2017
року було схвалено Колегією Держатомрегулювання. Згодом Національний звіт було
розміщено на офіційному сайті Держатомрегулювання та направлено до ENSREG. В
грудні 2017 року розпочалась підготовка до участі в оглядовому процесі в рамках
Першої тематичної перевірки.

10.2. Виконання зобов’язань за міжнародними конвенціями

З 27 березня по 7 квітня 2017 року у штаб-квартирі МАГАТЕ у Відні
відбулася Сьома нарада з розгляду виконання країнами-учасницями зобов’язань за
Конвенцією про ядерну безпеку.

Станом на березень 2017 року сторонами Конвенції про ядерну безпеку є 80
сторін що домовляються: 79 держав та одна регіональна організація - Євратом. З 80
сторін, що домовляються, у 32-х є діючі атомні електричні станції, ще 2 сторони
ведуть будівництво, 46 не мають АЕС.

Конвенція про ядерну безпеку була підписана Україною 20 вересня 1994 року,
ратифікована Законом України від 17 грудня 1997 року і набула чинності 7 липня
1998 року. Делегації України також брали участь у роботі Першої (1999 р.), Другої
(2002 р.), Третьої (2005 р.), Четвертої (2008 р.), П’ятої (2011 р.) та Шостої (2014 р.)
нарад з розгляду.
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На організаційній нараді, що відбулась у жовтні 2015 року, сторони, що
домовляються, визначили сім груп країн-сторін. До кожної групи входили країни, які
мають ядерно-енергетичні програми різних масштабів, а також країни, які не
володіють ядерними енергетичними реакторами, але деякі з них мають плани або
наміри розробки ядерно-енергетичної програми.

На цій підставі та шляхом випадкової вибірки щодо країн, які не
експлуатують АЕС, було сформовано 7 груп країн. Україна ввійшла до сьомої групи
країн, до складу якої увійшли також: Австралія, Хорватія, Данія, Індія, Ірландія, Малі,
Нідерланди, Перу, Шрі-Ланка та Швейцарія.

Згідно з порядком денним роботи сьомої групи країн, 30 березня 2017 року
делегація України презентувала Сьому Національну доповідь про виконання
зобов’язань України за Конвенцією про ядерну безпеку та надала аргументовані і
вичерпні відповіді на запитання представників інших країн.

Сьома Національна доповідь була розроблена у повній відповідності до вимог
Конвенції про ядерну безпеку, «Керівних принципів, які стосуються національних
доповідей» (INFCIRC/572/Rev.6) та з урахуванням рекомендацій Підсумкового Звіту
Шостої наради.

Відповідно до встановленої процедури у серпні 2016 року Національна
доповідь України була розміщена на веб-сайті Конвенції для розгляду іншими
країнами. До Національної доповіді України надійшло 196 письмових запитань від 22
країн-членів Конвенції. Зазначене яскраво свідчить про те, що до України існує
високий інтерес країн-членів Конвенції, Найбільша кількість запитань була задана
такими країнами як Швейцарія, Білорусь, Російська Федерація, Канада, Німеччина.

У презентації Національної доповіді України основна увага була приділена
питанням стану справ у галузі, гармонізації законодавства України з Директивами ЄС
та референтними рівнями Західноєвропейської асоціації регулюючих органів
(WENRA), проекту кваліфікації палива виробництва компанії «Westinghouse» для
українських АЕС, проекту будівництва Централізованого сховища для
відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) для енергоблоків українських АЕС,
успішному спорудженню та переміщенню в проектне положення Арки над четвертим
енергоблоком ЧАЕС, Комплексній (зведеній) програмі підвищення безпеки
енергоблоків АЕС України, реалізації заходів, спрямованих на виконання положень
ВЗЯБ (Віденської заяви з ядерної безпеки). Також у презентації було надано звіт
України щодо виконання викликів та пропозицій, визначених за результатами Шостої
наради з розгляду.

Після завершення презентації України представниками інших країн були
задані запитання щодо незалежності органу регулювання ядерної та радіаційної
безпеки; забезпечення органу регулювання ядерної та радіаційної безпеки кадровими
та фінансовими ресурсами; гармонізації ядерного законодавства України з
Директивами Євросоюзу та референтними рівнями WENRA; продовження
експлуатації енергоблоків № 1, 2 Южно-Української АЕС та № 1, 2 Запорізької АЕС у
понадпроектний строк; стану виконання Комплексної (зведеної) програми
підвищення безпеки енергоблоків АЕС України; стану справ з будівництвом ЦСВЯП
для енергоблоків українських АЕС; участі у міжнародних партнерських перевірках як
експлуатуючої організації ДП НАЕК «Енергоатом», так і Держатомрегулювання.

Обговорення доповіді проходило у діловій і конструктивній обстановці. За
результатами розгляду керівним складом групи та представниками країн, що входили
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в групу, був прийнятий позитивний висновок щодо виконання Україною зобов’язань
за Конвенцією про ядерну безпеку.

Перед Україною на 6-ій оглядовій нараді з Конвенції з ядерної безпеки було
поставлено 4 виклики та 4 пропозиції:

Виклики:
1. Виконання заходів КзППБ до кінця 2017 року;
2. Розробка КУВА (Керівництв з управління важкими аваріями) для пілотних
енергоблоків та розповсюдження для непілотних для стану роботи на зниженому
рівні потужності та зупиненої РУ;
3. Завершення розробки звітів з переоцінки безпеки 7-ми енергоблоків;
4. Забезпечення постачання запасних частин та уникнення відволікання
персоналу експлуатуючої організації від виконання своїх обов’язків.

Пропозиції:
5. Оцінити результати розробки звітів з періодичної переоцінки безпеки для
енергоблоків № 1, 2 РАЕС і №1 ЮУАЕС та використати їх під час розробки
наступних звітів;
6. Розглянути можливість залучення коштів Європейського Союзу для
будівництва Централізованого сховища для відпрацьованого ядерного палива в зоні
відчуження;
7. Під час дискусій були коментарі щодо підходів до безпеки реакторів ВВЕР-440.
Розглянути можливість вентиляції контайнменту з урахуванням досвіду країн, що
експлуатують такі РУ;
8. Під час 7-ї оглядової наради надати інформацію щодо програми підготовки
персоналу експлуатуючої організації.

За результатами розгляду 7-ї Національної доповіді та її презентації група
визнала, що 3 з 4-х викликів та 3 з 4-х пропозицій успішно виконані. Додатково
групою було визначено ще два виклики щодо реорганізації Державної інспекції
ядерного регулювання України в Комісію, що здійснює регулювання у сфері ядерної
та радіаційної безпеки. Реорганізація має бути здійснена на базі спеціального Закону з
метою посилення незалежності ядерного регулятора, забезпечення його достатніми
фінансовими та людськими ресурсами, підвищення прозорості у виконанні функцій, а
також впровадження Директив ЄС та референтних рівнів WENRA у національне
законодавство. В рамках заходу було висунуто пропозицію у 2020 році запросити
місію IRRS в Україну.

Були також відмічені досягнення України з часу проведення  Шостої наради,
зокрема:

- зусилля України щодо гармонізації законодавства з ядерної та радіаційної
безпеки з законодавством країн ЄС, досягнення повноправного членства у
WENRA та активна участь у її діяльності, а також участь у тематичних
партнерських перевірках ЄС;

- досягнення значного прогресу у забезпеченні диверсифікації поставок ядерного
палива та підвищення надійності ядерного палива;

- успішне перевезення відпрацьованого ядерного палива (включаючи
пошкоджене) з басейнів витримки енергоблоків № 1-3 ЧАЕС до сховища для
відпрацьованого ядерного палива «мокрого» типу (СВЯП-1);

- завершення переміщення Нового безпечного конфайнменту – Арки, над
саркофагом енергоблоку № 4 ЧАЕС.
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Таким чином у 2017 році Україна підтвердила виконання своїх зобов’язань
відповідно до Конвенції про ядерну безпеку, що визнано Договірними сторонами під
час презентації та розгляду Сьомої національної доповіді України і знайшло
відображення у підсумкових документах наради.

У 2017 році розпочався Шостий оглядовий цикл в рамках Об’єднаної Конвенції
про безпеку поводження з відпрацьованим ядерним паливом та про безпеку
поводження з радіоактивними відходами. Відповідно до взятих зобов’язань
Держатомрегулювання було підготовлено Шосту Національну доповідь України, яку
23 жовтня 2017 року було затверджено Колегією Держатомрегулювання та
розміщено на закритому сайті Об’єднаної Конвенції.

10.3. Участь у програмах та проектах  Міжнародного агентства з атомної енергії
(МАГАТЕ)

У 2017 році відбувалась реалізація 4-х національних проектів Програми
Технічного Співробітництва Міжнародного агентства з атомної енергії на період з
2016 по 2017 роки. Здійснювалась імплементація Комплексного плану підтримки
ядерної безпеки (Integrated Nuclear Security Support Plan – INSSP) для України.

Українські фахівці зробили значний внесок у процес вдосконалення стандартів
МАГАТЕ з безпеки шляхом активної роботи в Комітеті з норм ядерної безпеки
(NUSSC), Комітеті з норм радіаційної безпеки (RASSC), Комітеті з норм безпеки
відходів (WASSC) та Комітеті з розробки Керівництва з ядерної захищеності (NSGC).

Держатомрегулювання здійснювало активну взаємодію та обмін інформацією з
Базою даних МАГАТЕ про незаконне переміщення ядерних та радіоактивних
матеріалів і джерел (Illicit Trafficking Database).

У 2017 році забезпечувалось системне оновлення українського профілю
електронних систем МАГАТЕ в сфері радіаційної безпеки RASIMS та Національної
платформи знань з ядерної безпеки (NNSRG).

Представник Держатомрегулювання брав активну участь в роботі Постійної
консультативної групи при Генеральному Директорі МАГАТЕ з імплементації
гарантій (SAGSI).

З 2 по 3 травня 2017 року у місті Ісфаган (Ісламська Республіка Іран) проходив
24-й щорічний Форум органів регулювання країн, що експлуатують АЕС з
реакторами типу ВВЕР (Форум ВВЕР). У Форумі ВВЕР взяли участь представники
Республіки Білорусь, Республіки Болгарія, Республіки Індія, Ісламської Республіки
Іран, Китайської Народної Республіки, Російської Федерації, Словацької Республіки,
Угорщини, України, Фінляндської Республіки, Чехії, представники GRS (Німеччина)
та МАГАТЕ. Метою проведення Форуму ВВЕР став обмін інформацією щодо
практики державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки енергоблоків АЕС з
реакторними установками типу ВВЕР. Особливу увагу, зокрема, було приділено темі
управління старінням обладнання енергоблоків.

Окрім того відбулись презентації роботи Робочих груп, які виконують свою
діяльність у рамках Форуму ВВЕР, а саме:

- Фізика реактора (Working Group on Reactor Physics Analysis);
- Управління старінням (Ageing Management Working Group);
- ІАБ (PSA Working Group).
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10.4. Програми двостороннього співробітництва

В продовження започаткованого в 2014 році співробітництва
Держатомрегулювання спільно з ДНТЦ ЯРБ та Норвезьким агентством з
радіаційного захисту (NRPA) протягом 2017 року здійснювали реалізацію
наступних  проектів:

1. «Розробка нормативних документів верхнього рівня щодо забезпечення
безпеки при знятті з експлуатації ядерних установок»;

2. «Розробка керівництва з оцінки культури безпеки і людських та організаційних
факторів під час аналізу досвіду експлуатації»;

3. «Розробка вимог до структури та змісту протиаварійної документації АЕС»;
4. «Посилення аварійної готовності та реагування в Україні»;
5. «Розробка національного нормативного документа щодо радіаційної безпеки

при використанні джерел іонізуючого випромінювання»;
6. «Нормативне регулювання України у сфері оцінки загроз 2017»;
7. «Перегляд нормативного документа «Правила ядерної та радіаційної безпеки

при перевезенні радіоактивних матеріалів».
У рамках підготовки Звіту за проектом «Нормативне регулювання України у

сфері оцінки загроз 2017» розроблено «Дорожню карту» двостороннього
співробітництва на 2018-2020 роки, відповідно до якої будуть започатковані нові
проекти.

Протягом 2017 року Держатомрегулювання здійснювало активне
співробітництво в сфері ядерної та радіаційної безпеки із Шведським органом з
радіаційної безпеки (SSM) у рамках Угоди між Державною інспекцією ядерного
регулювання України та Шведським органом з радіаційної безпеки про
співробітництво в галузі ядерної та радіаційної безпеки.

Забезпечувалась реалізація наступних проектів:
- Інформаційна підтримка Державної інспекції ядерного регулювання

України,  розвиток та наповнення незалежного веб-ресурсу з питань ядерної безпеки,
радіаційного захисту та нерозповсюдження ядерної зброї – Uatom.org;

- Модернізація прикладного програмного забезпечення інформаційної системи
Державного Регістру ДІВ;

- Технічна підтримка Держатомрегулювання з ведення бази даних з обліку
ядерного матеріалу (STAR).

У 2017 році здійснювалось активне співробітництво зі Сполученими
Штатами Америки. 1 серпня 2017 року було підписано Угоду про відновлення дії
Домовленості між Державною інспекцією ядерного регулювання України та Комісією
ядерного регулювання Сполучених Штатів Америки про обмін технічною
інформацією та співробітництво в сфері ядерної безпеки, від 12 квітня 2006 року та з
Поправкою до неї від 21 вересня 2011 року.

У рамках взаємодії з Комісією ядерного регулювання США забезпечувалась
реалізація проекту WBS 1.01 «Технічна допомога Державному комітету ядерного
регулювання України», а також реалізація положень угод про розрахункові коди
CAMP та CSARP.

У відповідь на подані Держатомрегулювання, в рамках ініціативи «Глобальне
Партнерство», проектні пропозиції в 2017 році продовжилась реалізація двох проектів
за Програмою зменшення загрози Міністерства оборони США з проведення
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міжвідомчих штабних навчань з реагування на аварійну ситуацію, акти ядерного
тероризму та модернізації Інформаційного-кризового центру (ІКЦ)
Держатомрегулювання.

В 2017 році тривала співпраця з Департаментом енергетики США на
підставі Виконавчої домовленості між Державним комітетом ядерного регулювання
України та Міністерством енергетики США про співробітництво щодо покращення
збереженості джерел іонізуючого випромінювання, які використовуються в Україні
від 23 червня 2006 року. Забезпечувалась реалізація проекту щодо покращення
збереженості ДІВ, метою якого є запобігання несанкціонованого використання ДІВ в
Україні.

За кошти Департаменту енергетики США було встановлено системи
контролю допуску до приміщень Держатомрегулювання (вул. Арсенальна 9/11 та
бульвар Верховної Ради, 3). Також при Держатомрегулювання була створена
Центральна станція моніторингу зі службою оперативних чергових.



81

Перелік вживаних скорочень
АЕС - атомна електростанція
ВВЕР - водо-водяний енергетичний реактор
ВКЗ - вентильований контейнер зберігання
ВТВЗ - відпрацьована тепловиділяюча збірка
ВП - відокремлений підрозділ
ВЯП- відпрацьоване ядерне паливо
ДІВ - джерело іонізуючого випромінювання
ДО - державне об’єднання
ДП - державне підприємство
ДСП - державне спеціалізоване підприємство
ЦППРВ - Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами
ЄДС НС - Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації
техногенного та природного характеру
ЗАБ - звіт аналізу безпеки
ЗАЕС - Запорізька АЕС
ЗППБ - звіт з періодичної переоцінки безпеки
ЗПРРВ - Завод з переробки рідких радіоактивних відходів
ІАБ - імовірнісний аналіз безпеки
ІКЦ - Інформаційно-кризовий центр
К(з)ППБ - Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків
АЕС
ІНЕС - Міжнародна шкала ядерних подій
НРБУ - норми радіаційної безпеки України
МАГАТЕ - Міжнародне агентство з атомної енергії
НБК - новий безпечний конфайнмент
ОЗіК – остаточне закриття і консервація
ОУ - об’єкт “Укриття”
ПЗЗ - план здійснення заходів на об’єкті “Укриття”
ПЗРВ – пункт захоронення радіоактивних відходів
ПК – пусковий комплекс
ПКПТРВ - Промисловий комплекс для поводження з твердими радіоактивними
відходами
ППР - планово-попереджувальний ремонт
РАВ - радіоактивні відходи
РАЕС - Рівненська АЕС
СВЯП - сховище відпрацьованого ядерного палива
ЦСВЯП – централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива
ССВЯП - сухе сховище відпрацьованого ядерного палива
ТВЕЛ - тепловиділяючий елемент
ТРЗ – тепловиділяюча збірка
ХАЕС - Хмельницька АЕС
ЧАЕС - Чорнобильська АЕС
ЮУАЕС – Южно-Українська АЕС
ЯМ - ядерні матеріали
ЯРБ – ядерна та радіаційна безпека
ЯСП – ядерний страховий пул
ЯУ - ядерна установка


