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1. Законодавча та урядова інфраструктура забезпечення безпеки 
використання ядерної енергії 
1.1. Законодавство у сфері безпеки використання ядерної енергії 
    Законодавство України у сфері безпеки використання ядерної енергії регулює 
весь комплекс відносин, пов’язаних з використанням ядерної енергії, 
забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки. 
     Основоположним документом цієї сфери є Закон України «Про використання 
ядерної енергії та радіаційну безпеку», прийнятий у 1995 році із внесеними в 
подальшому змінами та доповненнями. Цим документом  встановлено пріоритет 
безпеки людини та навколишнього природного середовища. Закон визначає 
основні завдання ядерного законодавства, основи державної політики у сфері 
використання ядерної енергії, права і обов'язки громадян у сфері використання 
ядерної енергії, компетенцію органів влади та управління у сфері використання 
ядерної енергії та радіаційної безпеки, закріплює державне регулювання безпеки 
використання ядерної енергії. Документом встановлено правові засади 
здійснення діяльності, пов'язаної з використанням ядерної енергії, правові 
основи міжнародних зобов'язань України, врегульовано питання 
відповідальності експлуатуючої організації за ядерну шкоду та встановлена 
відповідальність за порушення законодавства у сфері використання ядерної 
енергії та радіаційної безпеки тощо. 
     Окремі аспекти використання ядерної енергії, забезпечення ядерної та 
радіаційної безпеки врегульовані у спеціальних документах законах: 
- "Про поводження з радіоактивними відходами"; 
- "Про видобування та переробку уранових руд"; 
- "Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань"; 
- "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних 
відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання"; 
-  "Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення"; 
-  "Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво 
ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними 
відходами, які мають загальнодержавне значення".  
        Особливе місце в ядерному законодавстві займає Закон України "Про 
дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії", який визначає 
перелік видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, умови здійснення такої 
діяльності, порядок ліцензування та відповідальність за порушення вимог цього 
Закону. 
     До системи ядерного законодавства також входять нормативно-правові акти 
Кабінету Міністрів України, які встановлюють механізм реалізації норм законів, 
порядок здійснення діяльності у сфері використання ядерної енергії (без 
визначення технічних аспектів).  
     Важливою складовою законодавства у сфері безпеки використання ядерної 
енергії є норми та правила з ядерної та радіаційної безпеки. В цих документах 
встановлені критерії, вимоги і умови безпечного використання ядерної енергії за 
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всіма напрямами використання ядерної енергії ( безпека ядерних установок, 
зокрема АЕС, безпека об’єктів по поводженню з радіоактивними відходами, з 
джерелами іонізуючого випромінювання, фізичний захист, безпека перевезень 
радіоактивних матеріалів).  
 Наказами Держатомрегулювання затверджена низка нормативно-правових 
актів, якими встановлені ліцензійні умови провадження діяльності в сфері 
використання ядерної енергії, тобто вимоги та умови безпеки, дотримання яких є 
обов’язковим для здійснення діяльності, яка підлягає ліцензуванню. 
Нормативно-правове визначення ліцензійних умов робить процес ліцензування 
прозорим та зрозумілим для суб’єктів, які здійснюють, чи мають намір 
здійснювати діяльність у сфері використання ядерної енергії.  
Нормативно-правові акти Держатомрегулювання в установленому 
законодавством порядку реєструються в Міністерстві юстиції України, офіційно 
оприлюднюються та підлягають обов’язковому виконанню всіма суб’єктами, на 
яких поширюється їх дія. 
      У 2011 році продовжувалась робота з удосконалення законодавства у сфері 
використання ядерної енергії. 
     23 лютого 2011 року постановою Кабінету Міністрів України внесено зміни 
до  Переліків посад та спеціальностей персоналу для експлуатації ядерних 
установок, підготовка якого підлягає ліцензуванню, і посад персоналу, який 
безпосередньо здійснює управління реакторною установкою атомної 
електростанції, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 
листопада 2000 року. Цими змінами поширено ліцензування на діяльність 
персоналу з безпосереднього управління реакторними установками 
дослідницьких реакторів України. 
      16 листопада 2011 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України  
«Про затвердження критеріїв, за якими діяльність з використання джерел 
іонізуючого випромінювання звільняється від ліцензування».  Прийняття цієї 
постанови направлено з одного боку на зменшення регуляторного тиску на 
користувачів джерел іонізуючого випромінювання з низьким рівнем потенційної 
небезпеки, а з іншого на недопущення зменшення рівня безпеки використання 
джерел. На підставі цих критеріїв переглядається перелік джерел іонізуючого 
випромінювання, використання яких звільняється від ліцензування.  
       З метою реалізації норм Закону України «Про внесення змін до деяких 
законів України у зв'язку з ратифікацією Поправки до Конвенції про фізичний 
захист ядерного матеріалу» Кабінетом Міністрів України прийнято постанову 
від 21 грудня 2011 року «Про затвердження Порядку функціонування державної 
системи фізичного захисту». Цей Порядок визначає засади функціонування 
державної системи фізичного захисту, створеної для досягнення цілей фізичного 
захисту ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з 
радіоактивними відходами, інших джерел іонізуючого випромінювання та 
перевезень радіоактивних матеріалів на державному рівні. 
Постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року затверджено 
перелік платних адміністративних послуг, які надаються ДІЯРУ та її 
територіальними  органами, і визначено розмір плати за їх надання. 
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      У 2011 році тривала робота з розробки норм, правил та стандартів з ядерної 
та радіаційної безпеки, інших нормативно-правових актів Держатомрегулювання 
України.  
      З урахуванням уроків аварії на АЕС «Фукусіма-Даічі» в Японії було внесено 
зміни до Загальних положень безпеки атомних станцій та затверджено нову 
редакцію Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі 
атомних електричних станцій. Останній документ встановлює категорії 
порушень в роботі АЕС, порядок їх обліку, передачі повідомлень і 
розслідування, визначення та усунення причин цих порушень, запровадження 
коригувальних заходів. 
       Виходячи з пріоритету забезпечення безпеки людини та навколишнього 
природного середовища при використанні ядерної енергії та на  виконання 
рішення РНБО від 8 квітня 2011 року «Про підвищення безпеки експлуатації 
атомних електростанцій України», яке було прийнято після подій на  АЕС 
«Фукусіма-Даічі», Держатомрегулюванням розроблено та затверджено Порядок 
здійснення невідкладних заходів йодної профілактики серед населення України 
у разі виникнення радіаційної аварії. Також спільним наказом  
Держатомрегулювання та МОЗ від 7 грудня 2011 року,  затверджено Вимоги 
щодо визначення розмірів і меж зони спостереження АЕС, які встановлюють 
механізм обґрунтування меж зони спостереження атомної електричної станції та 
застосовуються при проведенні розрахунків і встановленні розмірів цих зон. 
        З питань регулювання фізичного захисту ядерних установок, ядерних 
матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання в 
2011 році було прийнято два нормативно-правових акти:  
- Вимоги до зон обмеження доступу, контролю та управління доступом у зони 
обмеження доступу; 
- Вимоги до комплексу інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту 
ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел 
іонізуючого випромінювання. 
      З метою удосконалення державного нагляду у сфері використання ядерної 
енергії та реалізації положень Кодексу України про адміністративні 
правопорушення затверджено Форми документів з провадження справ про 
адміністративні правопорушення у сфері ядерної та радіаційної безпеки. 
З основними нормативно-правовими актами, міжнародними конвенціями, 
нормами та правилами, що регулюють відносини у сфері використання ядерної 
енергії можна ознайомитись на сайті ДІЯРУ www.snrc.gov.ua.  
 

1.2. Урядова структура у сфері безпеки використання ядерної енергії  
     Компетенція  органів влади,  державного управління та державного 
регулювання у сфері використання ядерної енергії визначена Законом України 
«Про використання  ядерної енергії та радіаційну безпеку».  

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про Кабінет Міністрів 
України» та Закону України «Про використання  ядерної енергії та радіаційну 
безпеку» Кабінет Міністрів України: 

http://www.snrc.gov.ua
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 забезпечує проведення державної політики у сфері ядерної та радіаційної 
безпеки, у тому числі науково-технічної та зовнішньоекономічної політики; 

забезпечує розроблення і виконання загальнодержавних програм розвитку 
використання ядерної енергії;  

приймає рішення про розміщення, проектування, будівництво підприємств 
по видобуванню уранових руд, ядерних установок і об'єктів, призначених для 
поводження з радіоактивними відходами, крім тих, щодо яких рішення приймає 
Верховна Рада України;  

визначає  порядок ввезення в Україну та вивезення за її межі 
відпрацьованого ядерного палива;  

здійснює управління об'єктами державної власності у сфері використання 
ядерної енергії, делегує окремі повноваження щодо управління зазначеними 
об'єктами міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, 
місцевим державним адміністраціям та відповідним суб'єктам господарювання.  

Державне управління у сфері використання ядерної енергії здійснюється 
міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, визначеними 
Президентом України, з дотриманням принципу розмежування державного 
управління у сфері використання ядерної енергії та захоронення радіоактивних 
відходів. Державне управління об'єктами ядерної енергетики та атомної 
промисловості здійснює Міністерство енергетики та вугільної промисловості 
України, а  державне управління у сфері поводження з радіоактивними 
відходами на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення здійснюється 
Міністерством надзвичайних ситуацій України. До сфери управління 
Міністерства надзвичайних ситуацій України належить      Державне агентство 
України з управління зоною відчуження, основним завданням якого є 
забезпечення реалізації державної політики у сферах управління зоною 
відчуження і зоною безумовного (обов'язкового) відселення, подолання 
наслідків Чорнобильської   катастрофи, зняття з експлуатації Чорнобильської 
АЕС та перетворення об'єкта  "Укриття" на екологічно безпечну систему, а 
також є органом державного управління у  сфері поводження з радіоактивними 
відходами на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення. 

Окремі функції з питань державного регулювання радіаційннної безпеки 
виконують  Міністерство охорони здоров'я України (затверджує норми 
радіаційної безпеки) та Міністерство екології та природних ресурсів України 
(здійснює у межах своєї компетенції державний нагляд (контроль) за 
додержанням вимог законодавства про радіаційну безпеку в частині її впливу на 
навколишнє природне середовище). 

   Головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з 
формування та реалізації державної політики у сфері безпеки використання 
ядерної енергії та органом державного регулювання ядерної та радіаційної 
безпеки є Державна інспекція ядерного регулювання України 
(Держатомрегулювання України).  

 
 



 7 

1.3. Держатомрегулювання як орган державного регулювання ядерної та 
радіаційної безпеки 

       З метою виконання вимог міжнародних зобов’язань, які взяла на себе 
Україна шляхом підписання чи приєднання до міжнародних договорів, та з 
метою забезпечення безпеки використання ядерної енергії Законом України 
«Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» на законодавчому 
рівні  закріплено державне регулювання безпеки використання ядерної енергії, 
яке здійснюють органи державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки. 
Указом Президента України від 5 грудня 2000 року було створено Державний 
комітет ядерного регулювання України, як центральний орган виконавчої влади 
зі спеціальним статусом. 

Відповідно до Указу Президента України від 9 грудня 2010 року «Про 
оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» Державний комітет 
ядерного регулювання України перейменовано на Державну iнспекцiю ядерного 
регулювання України і Указом Президента України від 6 квітня 2011 року було 
затверджено Положення. Цим документом визначені основні завдання 
Держатомрегулювання: 

 1) формування та реалізація державної політики у сфері безпеки 
використання ядерної енергії;  

2) здійснення, в межах своїх повноважень, державного регулювання безпеки 
використання ядерної енергії;  

3) здійснення повноважень компетентного органу з фізичного захисту 
ядерного матеріалу та ядерних установок відповідно до Конвенції про фізичний 
захист ядерного матеріалу та ядерних установок; з питань безпечного 
перевезення радіоактивних матеріалів відповідно до правил ядерної та 
радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів; з питань 
аварійного оповіщення та інформування згідно з Конвенцією про оперативне 
оповіщення про ядерні аварії.  

Нове Положення доповнює функції Держатомрегулювання, що викликано 
необхідністю посилення ролі органу державного регулювання безпеки 
використання ядерної енергії. На регулюючий орган були покладені додаткові 
функції. А саме, забезпечення організації створення та функціонування єдиної 
державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення 
населення, затвердження переліку документів і відомостей, необхідних для 
проведення радіологічного контролю на кордоні України та встановлення 
правил радіаційного контролю металобрухту.  

 Особливо актуальним стало питання посилення ролі органу державного 
регулювання безпеки використання ядерної енергії після аварії на АЕС 
«Фукусіма-Даічі». Уроки аварії свідчать про те, що незалежний, професійно 
сильний орган державного регулювання - це один із важливих чинників 
забезпечення ядерної та радіаційної безпеки країни. 

Для подальшого посилення інституційної стабільності органу державного 
регулювання безпеки використання ядерної енергії, його ефективності та 
незалежності відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 8 квітня 2011року «Про підвищення безпеки експлуатації атомних 
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електростанцій України», Держатомрегулюванням розроблено проект Закону 
України «Про національну комісію, що здійснює державне регулювання безпеки 
у сфері використання ядерної енергії».  

 

 
2. Участь України в міжнародному режимі забезпечення ядерної та 
радіаційної безпеки 

 
2.1 Міжнародні угоди, участь в яких бере Україна  

 
         Міжнародне співробітництво є невід’ємною складовою розбудови 
національної системи регулювання ядерної та радіаційної безпеки і спрямоване на 
досягнення світових стандартів забезпечення ядерної та радіаційної безпеки в 
Україні.  
         Держатомрегулювання України забезпечує реалізацію низки міжурядових та 
міжвідомчих міжнародних договорів у сфері регулювання ядерної та радіаційної 
безпеки як з провідними країнами світу, що експлуатують АЕС так і з країнами, що 
лише започатковують впровадження ядерних енергетичних програм. 
         Державна інспекція ядерного регулювання України співпрацює з 
регулюючими органами Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Франції, Іспанії, 
Російської Федерації, Фінляндії, Швеції, Польщі, Чехії та Словаччини, набирає 
обертів співробітництво з Туреччиною, Індією, Бразилією, Китаєм тощо. 
         Вагоме місце серед різноманіття напрямів міжнародного співробітництва 
посідають багатосторонні конвенційні механізми та інструменти, до яких 
приєдналася Україна, включаючи членство в міжнародних організаціях. 
         Провідною міжнародною організацією,стосовно використання ядерної енергії 
в мирних цілях є Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). Україна, як 
одна з держав-засновниць МАГАТЕ, бере участь у роботі Агентства з моменту 
його створення в 1957 році.  
        Україна також є стороною таких важливих міжнародних інструментів 
МАГАТЕ, як: Конвенція з ядерної безпеки, Об’єднана конвенція про безпеку 
поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з 
радіоактивними відходами, Конвенція про допомогу у випадку ядерної або 
радіаційної аварії, Конвенція про оперативне сповіщення про ядерну аварію, 
Конвенція про фізичний захист ядерного матеріалу, Віденська конвенція про 
цивільну відповідальність за ядерну шкоду.  

Конвенція з ядерної безпеки є міжнародно-правовим документом, який було 
прийнято 17 червня 1994 року державами-членами Міжнародного агентства з 
атомної енергії на Дипломатичній конференції у м. Відні (Австрія). Документ був 
підписаний Україною 20 вересня 1994 року та набув чинності 7 липня 1998 року. 
На сьогодні сторонами Конвенції є 74 країни та міжнародна організація Євратом. 
       Мета Конвенції - досягнення високого рівня ядерної безпеки у світі на основі 
зміцнення національних заходів і міжнародного співробітництва у сфері безпеки, а 
також підтримання цього рівня; створення і підтримання на ядерних установках 
ефективних засобів захисту від потенціальної радіаційної небезпеки; захист 
населення, суспільства в цілому і навколишнього середовища від негативного 
впливу іонізуючого випромінювання таких установок; попередження аварій з 
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радіологічними наслідками і пом'якшення наслідків у разі, якщо вони матимуть 
місце. 
       Конвенція передбачає зобов'язання держав-учасниць щодо застосування 
найважливіших принципів безпеки. Приєднання до Конвенції вимагає від держави 
істотного підвищення безпеки експлуатації ядерних установок, вдосконалення 
законодавства з питань ліцензування, системи перевірок і оцінок безпеки ядерних 
установок. Одним з найважливіших елементів ядерної безпеки, згідно з 
Конвенцією, є незалежність органів регулювання ядерної та радіаційної безпеки. 
       Згідно зі ст. 20 Конвенції раз на три роки відбуваються наради з розгляду 
національних доповідей країн-членів Конвенції про стан виконання зобов’язань. 
       Основною метою розгляду національних доповідей є визначення прогресу в 
підвищенні рівня ядерної безпеки за трирічний період, визначення проблемних 
питань, що вимагають рішення на національному або регіональному рівні, 
актуальних завдань на наступний період, демонстрація світовому співтовариству 
здатності реально оцінювати рівень ядерної безпеки й вживати заходи з його 
підвищення й підтримки на належному рівні, у т.ч. шляхом застосування 
інструментів Конвенції. 
З моменту підписання Конвенції  відбулось п’ять оглядових нарад, в яких активну 
участь брала Україна. 
       Україна підписала Об’єднану конвенцію про безпеку поводження з 
відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами 
29 вересня 1997 року та однією з перших ратифікувала її Законом України 20 
квітня 2000 року. На сьогодні сторонами Об’єднаної конвенції є 60 країн та 
Євратом. 
        Метою Об’єднаної Конвенції є досягнення та підтримка  високого рівня 
безпеки поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами 
шляхом посилення національних заходів та міжнародного співробітництва; 
забезпечення засобів захисту від потенційної загрози на всіх етапах поводження з 
відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами для захисту окремих осіб, 
суспільства в цілому та навколишнього середовища від негативного впливу 
іонізуючого випромінювання як зараз так і в майбутньому; попередження аварій з 
радіаційними наслідками та пом’якшення таких наслідків у випадку виникнення 
аварій на будь-якому етапі поводження з відпрацьованим паливом та 
радіоактивними відходами. 
        Україна є активним учасником процесів і заходів, які відбуваються в рамках 
Конвенції. Так, раз на три роки Україна здійснює підготовку та представлення 
національних доповідей  про виконання зобов’язань за Об’єднаною конвенцією. 
Перша, Друга та Третя Національні Доповіді України були в установленому 
порядку представлені Сторонам Об’єднаної конвенції на відповідних нарадах. 
В 90-х роках міжнародна спільнота дійшла висновку про необхідність 
вдосконалення міжнародних режимів ядерної та радіаційної безпеки, в тому числі 
щодо поводження з джерелами іонізуючого випромінювання.  
       Україна взяла активну участь у вдосконаленні цих режимів безпеки, які набули 
форму «Кодексу поведінки з забезпечення безпеки і збереженості радіоактивних 
джерел».  
       Кодекс є важливим інструментом забезпечення міжнародного режиму безпеки 
та збереженості радіонуклідних джерел. Принципами Кодексу є: досягнення та 
підтримка високого рівня безпеки та збереженості радіоактивних джерел; 
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запобігання несанкціонованого доступу до радіоактивних джерел; зведення до 
мінімуму радіологічних наслідків будь-якої аварії або злочинних актів, пов’язаних 
з радіоактивними джерелами; підвищення рівня безпеки. 
       Особливого значення в здійсненні міжнародного співробітництва у сфері 
регулювання ядерної та радіаційної безпеки набувають міжнародні неурядові 
організації та асоціації.  
      Серед провідних європейських неурядових об’єднань лідируюче місце посідає 
Західно-Європейська Асоціація Ядерних Регуляторів – WENRA (Western European 
Nuclear Regulators Association). WENRA була заснована в 1999 році на 
добровільних засадах регулюючими органами країн-членів ЄС та Швейцарії. Мета 
цієї організації -вироблення єдиних стандартів регулювання ядерної та радіаційної 
безпеки всередині ЄС та напрацювання критеріїв оцінювання регуляторної 
складової в країнах, які планують приєднатись до ЄС. 
      На час заснування WENRA до її складу входили регулюючі органи 10 країн, на 
сьогоднішній день кількість членів Асоціації становить 17. Україна в 2009 набула 
статусу асоційованого члена WENRA. З 1999 цілі та завдання WENRA суттєво 
розширились – Асоціація стала мережею провідних регулюючих органів в Європі з 
обміну досвідом та обговорення актуальних питань забезпечення безпеки. 
 
 
2.2. Виконання зобов’язань за Конвенцією з ядерної безпеки 
               
       У квітні 2011 року у м. Відень (Австрія) проходила П’ята оглядова нарада 
країн-членів Конвенції з ядерної безпеки з розгляду національних доповідей про 

виконання зобов’язань 
відповідно до вимог 
Конвенції. Як завжди 
оглядовій нараді 
передували підготовка 
країнами національних 
доповідей, їх розгляд, 
обмін запитаннями та 
відповідями з проблемних 
питань безпеки. 
        Під час наради Глава 
делегації України – Голова 
Держатомрегулювання 
України  Олена 
Миколайчук презентувала 
П’яту Національну 

доповідь про виконання зобов’язань України відповідно до Конвенції з ядерної 
безпеки. 
Голова Держатомрегулювання України О. Миколайчук презентує П’яту 
Національну доповідь про виконання Україною зобов’язань за Конвенцією з ядерної  
безпеки 
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У презентації Національної доповіді України основна увага була приділена   
питанням адміністративної реформи,  результатам виконання Спільного проекту 
ЄК-МАГАТЕ-Україна з оцінки ядерної безпеки українських АЕС, спрямованого на 
реалізацію Меморандуму між Україною та Європейським Союзом про порозуміння 
щодо співробітництва в енергетичній галузі від 1 грудня 2005 року. В презентації 
було наголошено, що Україна отримала позитивні висновки міжнародних експертів 
з оцінки ядерної безпеки українських АЕС за всіма 4-ма напрямами робіт: проектна 
безпека, експлуатаційна безпека, поводження з РАВ і зняття з експлуатації та 
регуляторні питання. Цікавою для учасників наради стала інформація щодо 
рішення України про продовження терміну  служби енергоблоків № 1 та № 2 
Рівненської АЕС, яке було прийняте на підставі всебічної переоцінки безпеки  
відповідно до стандартів МАГАТЕ при відкритому та прозорому громадському 
обговоренні отриманих результатів. 
       Україна підтвердила виконання своїх зобов’язань відповідно до Конвенції з 
ядерної безпеки, що визнано Договірними сторонами і знайшло відображення у 
підсумкових документах наради. 
         Одним з головних результатів П’ятої  оглядової наради стало обговорення на 
високому рівні подій, що відбулися на АЕС «Фукусіма-Даічі» в результаті 
потужного землетрусу та цунамі 11 березня 2011 року. Країнами-членами 
Конвенції було одностайно схвалено відповідну заяву щодо цих подій. Держави 
також дійшли згоди, що національні доповіді для майбутньої Шостої оглядової 
наради мають містити реакцію країн на уроки аварії на АЕС «Фукусіма-Даічі», а 
також додаткові заходи, які допоможуть уникнути таких аварій, і у випадку 
неможливості це зробити – пом’якшити наслідки. Було також прийнято  рішення 
про проведення позачергової наради сторін Конвенції у серпні 2012 року.  
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2.3. Виконання зобов’язань за Об’єднаною Конвенцією про безпеку 
поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з 
радіоактивними відходами 
 

В рамках підготовки до Четвертої наради сторін Об’єднаної Конвенції про 
безпеку поводження з ядерним паливом та про безпеку поводження з 
радіоактивними відходами, яка відбулдеться 14-23 травня 2012 року, Україна 
реалізує низку підготовчих заходів, серед яких підготовка чергової Національної 
доповіді України та розміщення її на веб-сайті Об’єднаної Конвенції.  
У Доповіді представлені: інформація стосовно існуючої практики із 

забезпечення безпеки поводження з відпрацьованим паливом та з радіоактивними 
відходами, національні стратегії, плани та програми подальшого розвитку системи 
поводження з відпрацьованим паливом та з радіоактивними відходами, а також, 
основні події та зміни, що відбулися за період після Третьої наради Сторін 
Об’єднаної конвенції. У тому числі, висвітлено прогрес щодо реалізації заходів, 
передбачених Загальнодержавною екологічною програмою поводження з РАВ, 
Загальнодержавною програмою зняття з експлуатації ЧАЕС та перетворення 
об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, відповідно до прийнятої 
Стратегії поводження з РАВ в Україні; наголошено про суттєвий прогрес у 
реалізації ключового проекту Плану здійснення заходів на об'єкті «Укриття» - 
спорудження Нового безпечного конфайнмента; поінформовано про створення 
національної інфраструктури для поводження з відпрацьованим ядерним паливом, 
у тому числі, прийняття Закону України щодо будівництва централізованого 
сховища для зберігання відпрацьованого ядерного палива, а також про стан 
фінансового забезпечення діяльності з поводження з РАВ та зняття з експлуатації 
АЕС тощо.  
       Підтвердженням активної ролі та високого авторитету України  в рамках 
Об’єднаної конвенції стало обрання Голови Державної інспекції ядерного 
регулювання України Олени Миколайчук віце-президентом Четвертої наради 
сторін з розгляду виконання зобов’язань за Об’єднаною конвенцією про безпеку 
поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з 
радіоактивними відходами.  
 
2.4 Участь України в заходах МАГАТЕ з посилення 
міжнародного режиму безпеки  
 

Приймаючи до уваги те, що в Україні широко 
застосовуються радіонуклідні  джерела в різних галузях 
народного господарства (промисловість, медицина, 
наукові дослідження, навчання тощо), надзвичайно 
важливо, щоб їх використання було безпечним та 
відповідало національним та міжнародно-визнаним 
вимогам. Мета Кодексу досягається шляхом створення 
відповідної системи регулюючого контролю 
радіоактивних джерел. В Україні відповідальність за 
координацію заходів щодо створення, функціонування та 
розвитку цієї системи покладено на Державну інспекцію 
ядерного регулювання України. Імплементація положень 
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Кодексу з 2004 року входить до тактичних та стратегічних планів 
Держатомрегулювання України.  

Неодноразово Держатомрегулювання України  проводила самооцінку 
відповідності національного законодавства положенням цього Кодексу. Також у 
2008 та 2010 роках було проведена незалежна оцінка експертами МАГАТЕ в 
рамках  місії IRRS «Комплексний огляд регулюючої діяльності». За її результатами 
було зроблено висновок, що майже усі положення Кодексу враховані у нашому 
законодавстві та імплементовані у практику. 

Результати імплементації положень Кодексу 
Україною були представлені на Міжнародному 
форумі «Обмін інформацією щодо імплементації 
на національному рівні Кодексу поведінки з 
забезпечення безпеки і збереженості радіоактивних 
джерел та Керівних матеріалів з імпорту та 
експорту радіоактивних джерел» у 2010 році  в  
м. Відні (Австрія). На цьому форумі Україна була 
визначена як одна із країн, що має хорошу 
практику в забезпеченні високого рівня безпеки та 
збереженості радіоактивних джерел та  визнання на 
національному рівні міжнародних стандартів 
поводження з ДІВ. 

Україна і на даний час бере активну участь у 
розвитку міжнародних режимів безпеки, зокрема: 

- у 2009 році участь у розробці «Керівних 
матеріалів з експорту та імпорту радіонуклідних 
джерел». Значна частина вимог національного 
законодавства була покладена в основу цього 
міжнародного стандарту;    

- у 2011 році, з метою уніфікації підходів до трансграничного переміщення 
металобрухту,  участь у розробці проекту «Кодексу поведінки з трансграничного 
переміщення радіоактивного матеріалу, який випадково потрапив до металобрухту 
та металевих напівфабрикатів, вироблених металопереробною промисловістю» 
(Кодекс металопереробки). 

 

2.5.  Участь у міжнародних неурядових організаціях з регулювання ядерної та 
радіаційної безпеки 
 
      Україна, усвідомлюючи важливість міжнародної співпраці регулюючих органів 
європейських країн для гармонізації регулюючих вимог з безпеки АЕС, безпеки 
поводження з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами та 
зняття з експлуатації, в 2011 році активно брала участь у пленарних засіданнях та в 
робочих групах WENRA. 
      В 2011 році головною темою всіх заходів і засідань, що проходили під егідою 
WENRA стало обговорення причин, перебігу і наслідків аварії на японській АЕС 
«Фукусіма-Даічі» та гармонізації спільних підходів регулюючих органів країн-
членів ЄС та країн партнерів щодо вирішення основних питань, пов’язаних з 
підвищенням безпеки АЕС в світлі подій на АЕС «Фукусіма-Даічі». 
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      Директива Ради Європи від  24-25 березня 2011 року зобов’язала європейську 
спільноту провести переоцінку безпеки всіх АЕС Європейського Союзу на підставі 
комплексної та прозорої оцінки ризиків та безпеки («стрес-тести»). Україна як 
активний учасник світової спільноти приєдналась до ініціативи ЄС в статусі 
країни-партнера.  
      Так за результатами проведених «стрес-тестів» на українських АЕС був 
представлений Національний звіт, який було оприлюднено для громадського 
обговорення. З метою перевірки результатів проведених «стрес-тестів»  в березні 
2012 року в Україні відбудеться партнерська перевірка отриманих результатів. 
      Одним з найстаріших консультативних об’єднань, участь в якому бере Україна 
з часів заснування в 90-х роках є Форум країн, що експлуатують реактори типу 
ВВЕР (Форум ВВЕР). 
      Форум ВВЕР об’єднує керівників органів ядерного регулювання Болгарії, 
Вірменії, Індії, Ірану,Китаю, Росії, Словаччини, Угорщини, України, Фінляндії та 
Чехії.  
      В рамках Форуму ВВЕР проходять щорічні зустрічі для обговорення найбільш 
актуальних питань щодо безпеки реакторів ВВЕР та нагляду визначення спільних 
підходів до проблемних та стратегічних питань. 
   У 2011 році Форум ВВЕР проходив у Словаччині. Приймаючою організацію 
Форуму була Агенція з ядерного регулювання Словацької Республіки. У заході 
брали участь керівники органів регулювання ядерної та радіаційної безпеки, 
Болгарії, Вірменії, Ірану, Російської Федерації, Фінляндії, Словаччини, України, 
Угорщини, Чеської Республіки та Індії. Представники МАГАТЕ і організації 
технічної підтримки органу регулювання Німеччини (GRS) були присутні як 
спостерігачі.  
       Під час Форуму кожна країна представила національні презентації щодо стану 
розвитку системи регулювання ядерної та радіаційної безпеки в країні за час, що 
минув з попереднього засідання Форуму. 
       Актуальним питанням для обговорення під час Форуму була підготовка до 
проведення стрес-тестів на всіх енергоблоках АЕС у своїх країнах. 
      На засіданні також були представлені звіти робочих груп, проаналізовано 
результати діяльності трьох робочих груп протягом року: робочої групи з 
використання методів ВАБ, робочої групи з визначення вимог до якості 
виготовлення та безпеки нового палива для реакторів типу ВВЕР, а також робочої 
групи з аспектів регулювання, організаційних питань, питань управління та 
культури безпеки на АЕС. 
       Місцем проведення наступного 19-го засідання Форуму визначено Чеську 
Республіку. 
         

3. Уроки аварії на АЕС «Фукусіма-Даічі» (Японія)  

11 березня 2011 року на АЕС «Фукусіма-Даічі» (Японія) сталася важка аварія 
з пошкодженням ядерного палива в активній зоні реакторних установок 
енергоблоків, а також в приреакторному басейні витримки палива. 

На відміну від аварії на АЕС «Три-Майл Айленд» (США, 1979 р.) та 
Чорнобильській АЕС (СРСР, 1986 р.), за попередніми оцінками корінною причиною 
аварії на АЕС «Фукусіма-Даічі» є недооцінка в проекті АЕС екстремальних 
природних впливів та відсутність реалізації відповідних компенсуючих заходів 
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протягом експлуатації АЕС, що є наслідком недостатнього  контролю та 
неефективної взаємодії регулюючого органу із експлуатуючою організацією.  

Важка аварія на АЕС «Фукусіма-1» сталася в результаті: 
- землетрусу, внаслідок якого було втрачене зовнішнє електропостачання; 

цунамі, що було спричинене землетрусом, з висотою хвилі понад 10 метрів, 
внаслідок якого було втрачене аварійне електропостачання від дизель-генераторів; 

- залежної відмови функцій безпеки «відведення залишкових тепловиділень», 
«відведення тепла кінцевим поглиначем», «забезпечення запасу теплоносія в 
реакторі», які виконуються активними системами безпеки. 

Події на АЕС «Фукусіма-Даічі» поставили перед ядерним співтовариством 
нові виклики: проведення детального аналізу причин аварії та вивчення її уроків, 
розробка та реалізація заходів щодо запобігання виникненню важких аварій чи (в 
разі виникнення) виключення їх негативного впливу на населення та навколишнє 
середовище. 

Державна інспекція ядерного регулювання України 17 березня 2011 року 
заявила про необхідність вивчення уроків аварії, ухвалення в стислі терміни 
рішення щодо впровадження додаткових заходів для підвищення безпеки 
енергоблоків АЕС України в умовах проектних і запроектних аварій, перегляду 
нормативно-правової бази з ядерної та радіаційної безпеки. 

25 березня 2011 року Радою Європейського союзу була зроблена заява щодо 
нагальної необхідності переоцінки безпеки європейських АЕС на основі всебічної та 
відкритої оцінки ризику («стрес-тести»). Західноєвропейська асоціація органів 
регулювання ядерної безпеки (WENRA) організувала розробку технічних умов 
проведення «стрес-тестів», участь в якій брали і українські експерти. Згідно з 
підходами WENRA «стрес-тести» - це цільова переоцінка запасів безпеки атомних 
станцій в світлі подій на АЕС «Фукусіма-Даічі», в рамках якої мають бути детально 
проаналізовані екстремальні природні події та їх комбінації, які впливають на 
можливість виконання функцій безпеки та можуть призвести до важкої аварії. 

На П'ятій нараді з розгляду виконання зобов'язань за Конвенцією про ядерну 
безпеку (4-14 квітня 2011 р.) країни-члени Конвенції в спільній заяві з приводу 
аварії на АЕС «Фукусіма-Даічі» наголосили на необхідності переоцінки безпеки 
АЕС та негайного вжиття додаткових заходів. 

Питання підвищення безпеки експлуатації атомних електростанцій України у 
контексті аварії на АЕС «Фукусіма-Даічі» було розглянуте на засіданні Ради 
національної безпеки і оборони України 8 квітня 2011 року. Рішення РНБО, в тому 
числі і необхідність проведення поглибленої позачергової оцінки стану безпеки 
енергоблоків АЕС України, включаючи перевірку їх сейсмостійкості, введене в дію 
Указом Президента України від 12 травня 2011 року. 

Держатомрегулювання України спільно з Держтехногенбезпеки та НАЕК 
«Енергоатом» розробили План дій щодо виконання цільової позачергової оцінки 
стану безпеки та подальшого підвищення безпеки енергоблоків АЕС України з 
урахуванням подій на АЕС «Фукусіма-Даічі», який складається з короткострокових 
та довгострокових заходів. До короткострокових заходів віднесено: 

- цільова позачергова оцінка стану безпеки енергоблоків АЕС (стрес-тести) та 
аварійної готовності; 

- перегляд та доповнення «Комплексної (зведеної) програми підвищення 
безпеки енергоблоків АЕС України»; 

- аналіз нормативно-правової бази з ядерної та радіаційної безпеки та 
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розробка пропозицій щодо її вдосконалення, а також підвищення вимог з безпеки 
для діючих і нових енергоблоків АЕС. 

До довгострокових заходів віднесено: 
- реалізація заходів з підвищення безпеки, які визначені за результатами 

виконання переоцінки; 
- оцінка сейсмічності майданчиків АЕС і сейсмостійкості обладнання, 

трубопроводів, конструкцій та споруджень АЕС; 
- реалізація заходів з удосконалення нормативно-правової бази з ядерної та 

радіаційної безпеки; 
- реалізація заходів з удосконалення системи аварійної готовності та 

реагування. 
Зазначений План дій був схвалений на засіданні Колегії  

Держатомрегулювання України 19 травня 2011 року. 
В підтримку виконання вищезазначеного Плану дій, Держатомрегулювання 

України були розроблені та введені в дію Рекомендації до структури та змісту звіту з 
цільової переоцінки безпеки ядерних установок, розміщених на майданчику АЕС, з 
урахуванням уроків аварії на АЕС «Фукусіма-Даічі», гармонізовані із технічними    
специфікаціями Європейської Групи Регуляторів Ядерної Безпеки (ENSREG) щодо 
проведення «стрес-тестів» для європейських АЕС. 

Цільова позачергова оцінка стану безпеки діючих АЕС здійснювалась 
експлуатуючою організацією ДП НАЕК «Енергоатом». Були детально 
проаналізовані: 

- зовнішні екстремальні природні впливи (землетруси, затоплення, пожежі, 
смерчі, екстремально високі/низькі температури, опади, сильні вітри); 

- втрата електропостачання та/або кінцевого поглинача тепла; 
- питання управління важкими аваріями. 
В результаті цільової позачергової оцінки стану безпеки діючих АЕС України 

встановлено наступне: 
- послідовність подій, що виникли на АЕС «Фукусіма-Даічі» практично 

неможлива для АЕС України. Реалізовані за останні 10-15 років заходи з 
підвищення безпеки енергоблоків АЕС в значній мірі знизили імовірність 
пошкодження активної зони та аварійного викиду радіоактивних речовин в 
навколишнє середовище; 

- не виявлені нові критичні зовнішні природні впливи або комбінації впливів 
додатково до розглянутих при проектуванні АЕС та детально проаналізованих в 
Звітах з аналізу безпеки енергоблоків АЕС. 

За результатами аналізу впливу землетрусів встановлено, що діючі АЕС 
України спроектовані із застосуванням консервативного принципу та стійкі до 
проектних сейсмічних впливів, а також володіють певними запасами безпеки. 
Обладнання та трубопроводи, необхідні для виконання основних функцій безпеки, 
стійкі до проектних сейсмічних впливів. Основне обладнання, трубопроводи та 
системи безпеки реакторних установок мають запас безпеки. Виконуються роботи з 
кваліфікації обладнання енергоблоків АЕС на сейсмічні впливи. При виконанні 
кваліфікації до рекомендацій МАГАТЕ консервативно прийнято значення 
максимального прискорення на рівні ґрунту - 0,1g. 

За результатами аналізу впливу затоплень, в тому числі ймовірного 
руйнування гідротехнічних споруджень через землетрус, встановлено, що для 
діючих АЕС України відсутні ризики від такого виду впливу. Рівні розміщення 
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майданчиків АЕС мають запаси по відношенню до можливого підвищення рівня 
води в районі розміщення АЕС в результаті екстремальних затоплень. 

За результатами аналізу впливу можливих на території України смерчів 
встановлено, що вони не загрожують будівлям та спорудам АЕС як безпосередньо 
так і в результаті впливу летючих предметів. 

Результати інших природних впливів (зовнішніх пожеж, екстремально 
низьких/високих температур, екстремальних вітрів, снігу, комбінації зовнішніх 
екстремальних впливів) підтверджують стійкість енергоблоків АЕС до зазначених 
впливів. 

В частині забезпечення надійного електропостачання зроблено висновок, що 
для кожного енергоблоку АЕС України проектом передбачено три автономних 
канали систем надійного електропостачання. До складу кожного каналу входять 
дизель-генератор та акумуляторні батареї. Кожен канал, з урахуванням конфігурації 
та потужності споживачів, здатний забезпечити аварійне охолодження реактора. 
Незалежність трьох каналів досягається за рахунок повного фізичного розділення 
каналів будівельно, технологічно та в частині електропостачання і управління. Крім 
того, для кожної АЕС проектом передбачена загальноблочна система надійного 
електропостачання, що включає в себе два канали з автономними дизель-
генераторами та акумуляторними батареями, яка забезпечує роботу важливого 
обладнання одного або декількох енергоблоків. Додатково, всі АЕС мають 
альтернативну можливість електропостачання власних потреб за рахунок 
підключення до інших (-ого) енергоблоку (-ів) на майданчику, ТЕС, ГЕС, ГАЕС, 
розміщених в районі АЕС, високовольтних ліній ВЛ-330, ВЛ-750. 

Для забезпечення довготривалого відведення тепла від реактору на 
енергоблоках АЕС України виконані наступні модернізації: 

- для АЕС з реакторами ВВЕР-440 (РАЕС-1,2) в 2010 році введено в 
експлуатацію додаткову незалежну систему аварійної подачі води до 
парогенераторів; 

- для АЕС з реакторами ВВЕР-1000 (ЗАЕС-1-6, РАЕС-3,4, ХАЕС-1,2, 
ЮУАЕС-1-3) забезпечене довготривале живлення баків аварійного запасу 
знесоленої води та парогенераторів в аварійних режимах розхолодження першого 
контуру при втраті електропостачання власних потреб, з використанням пожежних 
рукавів та мобільних насосних агрегатів (пожежних машин); 

Щодо управління запроектними аваріями слід зазначити, що на енергоблоках 
АЕС введені в дію симптомно-орієнтовані аварійні інструкції. Дії персоналу згідно 
з інструкціями спрямованими на запобігання аварій з важким пошкодженням 
активної зони реактору. На рівні експлуатуючої організації на усіх АЕС діють 
аварійні плани. В процесі реалізації перебуває програма ДП НАЕК «Енергоатом» з 
аналізу важких аварій та розробки Керівництв з управління важкими аваріями на 
енергоблоках АЕС. 

Результати виконання цільової позачергової оцінки стану безпеки діючих 
АЕС розглядались на засіданні Колегії Держатомрегулювання України 24-25 
листопада 2011 року, якому передувало їх публічне обговорення на 
Консультативній Раді з реакторної безпеки та Громадській Раді при 
Держатомрегулюванні України. 

За підсумками розгляду результатів виконання цільової позачергової оцінки 
стану безпеки діючих АЕС Колегія Держатомрегулювання України підтвердила 
висновки експлуатуючої організації щодо практичної неможливості для АЕС 
України послідовності подій, що сталися на АЕС «Фукусіма-Даічі», а також те, що в 
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рамках Звітів з аналізу безпеки енергоблоків АЕС проаналізовані всі можливі 
зовнішні екстремальні природні впливи та їх комбінації. 

Разом з тим, наголошено на необхідності в найкоротші терміни завершити 
додаткові дослідження сейсмічності майданчиків АЕС та впровадити системи 
постійного сейсмічного моніторингу майданчиків. 

Крім того Колегією Держатомрегулювання України визначені обов'язкові 
умови продовження термінів експлуатації енергоблоків АЕС понад 30 років, 
додаткові заходи з підвищення безпеки та терміни завершення робіт щодо 
забезпечення стійкості обладнання, трубопроводів, будівель, споруд та конструкцій 
до впливу землетрусу, а також забезпечення виконання обладнанням функцій 
безпеки в «жорстких» умовах оточуючого середовища (з повним текстом документу 
можна ознайомитися на офіційному сайті Держатомрегулювання України 
www.snrc.gov.ua). 

В доповнення до цільової позачергової оцінки стану безпеки діючих АЕС, 
відповідно до Плану дій щодо виконання цільової позачергової оцінки стану 
безпеки та подальшого підвищення безпеки енергоблоків АЕС України з 
урахуванням подій на АЕС «Фукусіма-Даічі», проведена цільова перевірка стану 
аварійної готовності. На всіх діючих АЕС відбулися протиаварійні тренування (25-
26 травня 2011 року на ЗАЕС; 29 вересня 2011 року на ХАЕС; 10-11 листопада 2011 
року на РАЕС; 24 листопада 2011 року на ЮУАЕС). Сценарії тренувань розроблені 
з урахуванням подій на АЕС «Фукусіма-Даічі». 

Аналогічно діючим енергоблокам АЕС України позачергову оцінку безпеки 
проведено для об'єктів ДСП «Чорнобильська АЕС». 

Так, відповідно до рішення Колегії Держатомрегулювання України від 5 
липня 2011 року ДПС «Чорнобильська АЕС» була виконана цільова позачергова 
оцінка стану безпеки блоків 1-3 та сховища відпрацьованого ядерного палива 
(СВЯП-1). Результати виконання цільової позачергової оцінки стану безпеки 
розглядались на Колегії Держатомрегулювання України 3 листопада 2011 року. 
Було зазначено, що ДСП «Чорнобильська АЕС» за результатами «стрес-тесту» 
коректно визначені ймовірні небезпечні впливи, напрямки щодо подальшого 
підвищення безпеки ядерних установок, а також підтверджена працездатність 
системи аварійної готовності та реагування, яка може ефективно застосовуватись в 
умовах впливів екстремальних природних подій на її проммайданчику. 

На виконання рішень Колегії Держатомрегулювання України ДСП 
«Чорнобильська АЕС» розроблено та узгоджено з Держатомрегулювання України 
«План заходів з підвищення безпеки ЯУ ЧАЕС за результатами виконання стрес-
тесту та оцінки безпеки зберігання ВЯП». 

Паралельно виконанню позачергової переоцінки безпеки українських 
України 24 червня 2011 року Україна (в рамках міністерської зустрічі з питань 
підготовки та проведення у країнах-членах ЄС та сусідніх країнах «стрес-тестів» на 
АЕС) підписала Декларацію щодо проведення «стрес-тестів». Цим самим наша 
держава взяла на себе зобов'язання щодо проведення «стрес-тестів» для АЕС, у 
відповідності до узгодженої Європейською Групою Регуляторів Ядерної Безпеки 
(ENSREG) та Європейською Комісією технічної специфікації щодо проведення 
«стрес-тестів» для європейських АЕС (Declaration of ENSREG, Annex 1 «EU “Stress-
test” specifications»). 

У зв'язку з повноцінною участю України у проведенні «стрес-тестів» у 
країнах-членах ЄС та сусідніх країнах (Швейцарія та Україна) 
Держатомрегулюванням України за підтримки Державного науково-технічного 

http://www.snrc.gov.ua)


 19 

центру з ядерної та радіаційної безпеки, а також ДП НАЕК «Енергоатом», 
розроблено Національний звіт щодо результатів проведення «стрес-тестів» для АЕС 
України. 

Звіт містить результати проведення експлуатуючими організаціями «стрес-
тестів» як для діючих АЕС, так і для блоків 1-3 та СВЯП-1 ЧАЕС. Формат 
Національного звіту відповідає вимогам ENSREG щодо структури та змісту 
національних звітів («Post-Fukushima ”stress-test” of European nuclear power plants- 
contents and format of National Report»). 

Основні положення Національного звіту були розглянуті на відкритому 
засідання Колегії Держатомрегулювання України 20 грудня 2011 року, за участю 
громадських організацій, ЗМІ, ДП НАЕК «Енергоатом», ДСП «Чорнобильска 
АЕС», представників Ради національної безпеки і оборони України, Міністерства 
енергетики та вугільної промисловості України, профільних комітетів Верховної 
Ради України, міжнародних організацій. 

Відповідно до взятих Україною зобов'язань 30 грудня 2011 року Національний 
звіт України подано на розгляд до Європейської Комісії. 

Результати проведення «стрес-тестів» для АЕС України в 2012 році будуть 
перевірятися незалежними європейськими експертами, шляхом проведення в 
Україні міжнародних експертних місій (партнерських перевірок). 

 
 

4. Безпека ядерних установок України 
 

4.1.  Підвищення та переоцінка безпеки діючих АЕС 
 

Підвищення безпеки діючих енергоблоків АЕС з метою доведення її 
цільових показників до міжнародних норм, правил та стандартів з ядерної та 
радіаційної безпеки, є пріоритетним завданням державної політики у сфері 
використання ядерної енергії.  

До кінця 2010 року підвищення безпеки діючих енергоблоків АЕС 
здійснювалося шляхом реалізації заходів Концепції підвищення безпеки діючих 
енергоблоків атомних електростанцій (схваленої розпорядженням Кабінету 
Міністрів України розпорядженням від 13 грудня 2005 року за №515-р) (далі – 
Концепція). 

Станом на кінець 2010 року заходи, передбачені Концепцією були виконані 
у повному обсязі тільки на енергоблоках №1,2 Рівненської АЕС, що було одним із 
головних чинників щодо прийняття рішення про продовження їх експлуатації у 
понад проектний термін. 

Загалом, на початок 2012 року НАЕК «Енергоатом» виконано 233 пілотних 
та 394 адаптаційних заходів Концепції, що складає 93% та 84%  - відповідно.  

Стан виконання заходів Концепції за проектами ядерних установок, що 
експлуатуються в Україні виглядає наступним чином: 
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Заплановано Виконано Відсоток виконання Проект РУ 
Пілотні Адаптаційні Пілотні Адаптаційні Пілотні Адаптаційні 

В-320 87 377 83 311 95 82 
В-302,338 103 56 90 37 87 66 
В-213 60 37 60 37 100 100 

 
Досі залишаються не виконаними 4 пілотних заходів щодо енергоблоків 

ВВЕР-1000 (проект В-320) та 13 пілотних заходів ВВЕР-1000 (проект В-302).  
У зв’язку з закінченням у 2010 році терміну дії Концепції та з метою 

подальшого підвищення рівня безпеки діючих енергоблоків атомних 
електростанцій, приведення їх у відповідність до вимог норм і правил з безпеки та 
виконання зобов’язань перед міжнародними організаціями (ЄБРР, Євратом) щодо 
реалізації заходів, які входять в «Пакет підвищення безпеки» (upgrade package), 
НАЕК «Енергоатом» розроблено Комплексну (зведену) програму підвищення 
безпеки енергоблоків АЕС України (далі – КзППБ), яка враховує: 

- всі незавершені заходи Концепції, Програми модернізації Х2/Р4, досвід 
зворотного зв’язку за порушеннями у роботі АЕС;  

- результати роботи місій МАГАТЕ з «проектної безпеки», проведених в 
рамках імплементації «Меморандуму між Україною та ЄС про порозуміння щодо 
співробітництва в енергетичній галузі» за напрямом «ядерна безпека».  

Комплексна (зведена) програма підвищення безпеки енергоблоків АЕС 
України була введена в дію спільним наказом Мінпаливенерго та 
Держатомрегулювання від 07.12.10р. №517/172. 

У 2011 році (згідно «План-графика реализации мероприятий Комплексной 
(сводной) программы повышения безопасности энергоблоков АЭС Украины на 
2011 год» узгодженим з Міненерговугілля та Держатомрегулювання) планувалося 
виконати 40 заходів, розподілених по майданчиках АЕС наступним чином:   

ЗАЕС – 11,  РАЕС – 15,  ХАЕС – 5,  ЮУАЕС – 9.  
Станом на 10.02.12р. Держатомрегулюванням прийнято 34 звіти з виконання 

заходів цього план-графіку 2011р. (ЗАЕС – 8, РАЕС – 11, ХАЕС – 5, ЮУАЕС – 
10).  

Слід зауважити, що у 2010 році планувалося виконати всі незавершені пілотні 
заходи Концепції на блоці №5 ЗАЕС (проект В-320) та №1 ЮУАЕС (проект В-
302).  

На початок 2012 року залишились незавершеними на ЮУАЕС та ЗАЕС 
відповідно 13 та 4 заходи Концепції. 

Питання підвищення безпеки експлуатації атомних електростанцій України у 
контексті аварії на АЕС «Фукусіма-1» було розглянуте на засіданні Ради 
національної безпеки і оборони України 8 квітня 2011р. Рішення РНБО, в тому 
числі і необхідність проведення поглибленої позачергової оцінки стану безпеки 
енергоблоків АЕС України, введено в дію Указом Президента України № 585/2011 
від 12 травня 2011 року та визначено в постановах Кабінету Міністрів України № 
1130 від 12 вересня 2011р. та №1270 від 7 грудня 2011р.  

Рішенням чітко зазначено про пріоритетний напрям енергетичної політики 
держави щодо подальшого розвитку вітчизняної атомної енергетики «за умови 
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гарантованого забезпечення та постійного підвищення рівня безпеки експлуатації 
та надійності роботи енергоблоків АЕС». 

Результати виконання цільової позачергової оцінки стану безпеки діючих АЕС 
розглядались на засіданні Колегії Держатомрегулювання 24-25 листопада 2011 
року. На колегії було відзначено про неприпустимість зволікання експлуатуючою 
організацією термінів виконання робіт з кваліфікації обладнання енергоблоків АЕС 
на «жорсткі» умови оточуючого середовища та сейсмічні впливи, завершення яких 
передбачалось ще у «Комплексній програмі робіт по продовженню терміну 
експлуатації діючих енергоблоків атомних електростанцій» (схваленої 
розпорядженням Кабінету Міністрів України № 263-р від 29.04.2004р.).   

Зазначеною постановою колегії Держатомрегулювання також були визначені 
додаткові умови продовження строків експлуатації енергоблоків АЕС, заходи з 
підвищення безпеки та терміни завершення робіт щодо розробки та впровадження 
керівництв з управління важкими аваріями, забезпечення стійкості обладнання, 
трубопроводів, будівель, споруд та конструкцій до впливу землетрусу, а також 
забезпечення виконання обладнанням функцій безпеки в «жорстких» умовах 
оточуючого середовища, зокрема:  

– забезпечення стійкості до впливу землетрусу, як мінімум на рівні 7 балів 
за шкалою MSK-64, але не менш ніж 0,1g - прискорення на рівні ґрунту (для 
майданчику ЮУ АЕС - 0,12g), обладнання, трубопроводів, будівель, споруд та 
конструкцій, що необхідні для виконання критичних функцій безпеки: безпечне 
зупинення реактору та підтримання його в безпечному стані;  

– відведення тепла від активної зони реактору та басейну витримки; 
– запобігання виходу радіоактивних речовин в навколишнє природне 

середовище. 
На виконання Указу Президента України № 585/2011 від 12 травня 2011 року 

постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2011р. №1270 була 
затверджена Комплексна програма підвищення рівня безпеки енергоблоків 
атомних електростанцій (далі - КзППрБ), метою якої є у тому числі і зменшення 
ризиків виникнення аварій на атомних електростанціях під час стихійного лиха або 
інших екстремальних ситуацій. У КзППрБ також встановлено, що її виконання 
дасть змогу створити необхідні умови для прийняття рішень щодо можливості 
продовження строків експлуатації енергоблоків атомних електростанцій. 

За результатами проведення позачергової переоцінки рівня безпеки 
енергоблоків АЕС («стрес-тестів») та на виконання рішень постанови Колегії 
Держатомрегулювання від 24-25 листопада 2011 року №13 НАЕК «Енергоатом» 
розроблені додаткові «постфукусімські» заходи з підвищення безпеки: 

1) впровадження системи примусового скидання тиску із системи 
герметичного огородження; 

2) забезпечення підживлення та охолодження басейна витримки, 
підживлення парогенераторів в умовах тривалого повного знеструмлення АЕС;  

3) підвищення надійності аварійного електропостачання енергоблока; 
4) забезпечення працездатності споживачів системи технічної води групи 

«А» при відмові вентиляторних градирень та/або насосів техводопостачання; 
5) реалізація заходів з управління важкими аваріями; 
6) впровадження системи сейсмічного моніторингу майданчику АЕС. 
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Реалізацію цих заходів включено до: 
– Зведених заходів Комплексної програми підвищення рівня безпеки 

енергоблоків атомних електростанцій; 
– Плану-графіка реалізації заходів Комплексної програми підвищення 

рівня безпеки енергоблоків АЕС України на 2012 рік.  
Протягом 2011 року повільно тривали роботи з виконання переоцінки безпеки 

енергоблока № 1 ЮУАЕС (реактор типу ВВЕР-1000 малої серії В-302) з метою 
продовження його експлуатації у понадпроектний термін (проектний термін 
експлуатації спливає 31.12.2012). 

За результатами проведення державної експертизи глав Звіту з періодичної 
переоцінки безпеки (ЗППБ) на початок 2012 року Держатомрегулювання України 
прийнято тільки 7 факторів безпеки з 14. 

Стан справ щодо виконання переоцінки безпеки та можливості продовження 
експлуатації енергоблоку №1 Южно-Української АЕС розглядався на колегіях 
Держатомрегулювання 19.07.2011 (щодо стану виконання робіт з продовження 
експлуатації енергоблоку №1 ЮУАЕС) та 08.09.2011 (щодо оцінки сейсмічної 
небезпеки майданчику ЮУАЕС). 

Упродовж 2011 року тривали підготовчі роботи з переоцінки безпеки 
енергоблока № 1 Запорізької АЕС, пілотного серійного енергоблока з реакторною 
установкою типу ВВЕР-1000 (В-320), проектний термін експлуатації якого спливає 
10.12.2014 р.  

Зазначені роботи проводяться відповідно до розробленого експлуатуючою 
організацією та узгодженого Держатомрегулюванням  «Плану дій з підготовки  
енергоблоків з реакторною установкою ВВЭР-1000/В-320 до продовження 
експлуатації», який також передбачає вирішення низки проблемних питань, а саме: 

– обґрунтування підвищення циклів навантаження реакторної установки і 
основного обладнання; 

– оцінка сейсмічної небезпеки та перевірка сейсмостійкості діючих АЕС; 
– забезпечення надійної роботи зварних з’єднань №111 парогенераторів, 

тощо. 
Для підвищення ефективності робіт щодо переоцінки безпеки серійних 

енергоблоків типу  ВВЕР-1000 (В-320), насамперед енергоблоків ЗАЕС, створена 
Коордінаційна рада з питань переоцінки безпеки цих енергоблоків із залученням 
фахівців ядерної галузі України.  

 
 
4.2. Експлуатаційна безпека АЕС 
 
4.2.1. Порушення в роботі енергоблоків АЕС 
 
Одним з ефективних інструментів контролю за рівнем експлуатаційної 

безпеки, її відповідністю національним та міжнародновизнаним вимогам з ядерної 
та радіаційної безпеки є суворий облік усіх порушень в процесі експлуатації АЕС, 
ретельне розслідування їх причин та впровадження заходів щодо усунення 
виявлених недоліків і запобігання повторення подібних подій у подальшому. 
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У 2011 році в роботі діючих АЭС України сталося 15 порушень, з них 7 – на 
Запорізькій АЕС, 5 – на Рівненській АЕС, 2 – на Хмельницькій АЕС, 1 – на Южно-
Українській АЕС. 

Для інформування громадськості про ядерні та радіаційні події в світовій 
атомній енергетиці широко використовується міжнародна шкала INES. Всі події, 
що сталися на АЕС України у 2011 році, за шкалою INES було кваліфіковано як 
«відхилення» або «поза шкалою» (події, які не впливають на стан ядерної та 
радіаційної безпеки і тому знаходяться поза межами шкали). 

Оцінка подій, що сталися на АЕС України у 2011 році, за шкалою INES 
наведена у Таблиці 4.2.1. 

Таблиця 4.2.1 
РІВЕНЬ ПОДІЇ ЗА ШКАЛОЮ INES 

АЕС Поза 
шкалою 

(-) 

Відхилення 
 

(0) 

Аномалія 
 

(1) 

Інцидент 
 

(2) 

Серйозний 
інцидент 

(3) 

Аварії 
 

(4-7) 
Запорізька 2 5 - - - - 
Рівненська 4 1 - - - - 
Южно-
Українська 

1 - - - - - 

Хмельницька - 2 - - - - 
Всього: 7 8 - - - - 

 
Повідомлення про порушення в роботі АЕС України розміщуються на веб-

сайті Держатомрегулювання www.snrc.gov.ua. 
 
 
 

http://www.snrc.gov.ua
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Розподіл кількості порушень у 2005-2011 роках за типом реакторної 
установки 
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Середня кількість порушень в роботі АЕС у перерахунку на один 

енергоблок протягом 2005-2011 років (не враховуючи ЧАЕС) 

2,3 2,2

1,67
1,47 1,4 1,47

1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
 

На малюнку наведений розподіл середньої кількості порушень на один 
енергоблок за період 2005-2011 років. 
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Розподіл порушень на АЕС за системами, що відмовили 

СБ захисні
17%

системи 
електропостачання

19%

системи реактора
3%

технологічні 
системи 2 контуру

19%

технологічні 
системи 1 контуру

12%

системи контролю
1%

технологічні 
системи 

загальноблочного 
призначення

3%

СБ забезпечуючі
9%

допоміжні системи
9%

СБ локалізуючі
2%

СБ керуючі
6%

 
Найбільша кількість відмов зафіксована на: 
Ø системах електропостачання: 

• генератор і мережа генераторної напруги; 
• система зовнішнього електроживлення; 
• система електропостачання власних потреб; 

Системи електропостачання відмовляють в основному через недоліки 
конструювання і проектування обладнання. 

Ø технологічних системах 2 контуру: 
• турбіна з допоміжними системами; 
• система живильної води; 
• система паропроводів; 

Постійний високий відсоток складової відмов технологічних систем 2 
контуру в основному пов’язаний з недоліками експлуатаційної та 
ремонтної документації, програм контролю за виявленням та 
усуненням непрацездатності систем. 

Ø захисних системах безпеки - органи регулювання і захисту реактора: 
Щодо захисних систем – відмови пов’язані з недоліками виготовлення, 
старінням обладнання та виходом його з ладу, недоліками процедур і 
неприйняттям адміністраціями АЕС заходів щодо попередження 
аналогічних порушень. 
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Розподіл корінних причин порушень 
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Аналіз корінних причин порушень свідчить про те, що більшість з них 

пов’язана з відмовами обладнання (парогенератори, арматура, елементи 
електронної схеми, реле, вимикачі, приводи СУЗ тощо). 

 
4.2.2 Радіаційна безпека на діючих АЕС 
 
Оцінка впливу АЕС на персонал, населення та навколишнє середовище 

здійснюється на основі аналізу дозових навантажень на людину, рівнів викиду 
радіоактивних речовин в атмосферу та скиду радіоактивних речовин у водойми за 
наступними параметрами:  

• дози опромінення персоналу, отримані протягом календарного року 
(індивідуальна та колективна дози опромінення персоналу є основними 
кількісними та якісними показниками забезпечення радіаційної безпеки 
та радіаційного захисту персоналу АЕС); 

• рівні добових об’ємів викидів інертних радіоактивних газів (ксенон, 
криптон, аргон) – ІРГ; 

• рівні добових об’ємів викидів довгоіснуючих нуклідів (ДІН); 
• рівні добових об’ємів викидів радіонуклідів радіоактивного йоду 

(радіойоди); 
Крім вищенаведених параметрів на всіх АЕС контролюються:  
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• місячні об’єми викиду марганцю-54, кобальту-60, цирконію-95, заліза-59 
(продукти активації та корозії металу технологічного устаткування), 
ізотопів цезію-134,137 (продукти розпаду ядерного палива); 

• квартальні об’єми викиду стронцію-89, 90; 
• об’єми скидів радіонуклідів у відкриті водойми (величини скидів 

контролюються за 15 радіонуклідами). 
Одним із критеріїв безпечної експлуатації енергоблоків АЕС є неперевищення 

встановлених та погоджених в установленому порядку регулюючими органами 
контрольних рівнів викидів та скидів радіоактивних речовин, що фіксує 
досягнутий рівень радіаційної безпеки на АЕС. 

Нижче наведені розподіли зовнішнього опромінення та динаміка доз 
опромінення персоналу АЕС України.  

 
Розподіл доз зовнішнього опромінення персоналу на Запорізькій АЕС  

у 2011 році 
Кількість осіб, які отримали дозу у 2011 році Доза опромінення за 

2011 рік 
Кількість 
контрольо-
ваних осіб, 
в сер. <1 

мЗв 
1-2 
мЗв 

2-6 
мЗв 

6-10 
мЗв 

10-15 
мЗв 

15-20 
мЗв 

20-50 
мЗв 

>50 
мЗв 

кол. доза, 
люд∙мЗв 

сер. індив 
доза, мЗв 

4345 3887 247 296 101 24 0 0 0 2806 0,643 

 
Динаміка доз опромінення персоналу на Запорізькій АЕС  

впродовж 2003-2011 рр. 
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Розподіл доз зовнішнього опромінення персоналу на Хмельницькій АЕС  

у 2011 році  
Кількість осіб, які отримали дозу у 2011 році Доза опромінення за 

2011 рік Кількість 
контролюємих 
осіб <1 

мЗв 
1-2 
мЗв

2-6 
мЗв 

6-10 
мЗв 

10-
15 
мЗв 

15-20 
мЗв 

20-30 
мЗв 

30-50 
мЗв 

>50  
мЗв кол. доза, 

люд∙мЗв 
сер. індив 
доза, мЗв 

2198 2358 55 18 1 0 0 0 0 0 402,99 0,18 

 
Динаміка доз опромінення персоналу на Хмельницькій АЕС 

 впродовж 2003-2011 р.р. 
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кількість осіб, що контролюються колективна доза
середня індив. доза  

 
 
 
Розподіл доз зовнішнього опромінення персоналу на Южно-Українській 

АЕС у 2011 р. 
Кількість осіб, які отримали дозу у 2011 році Доза опромінення за 

2011 рік Кількість 
контролюємих 
осіб <1 

мЗв 
1-2 
мЗв 

2-6 
мЗв 

6-10 
мЗв 

10-15 
мЗв 

15-20 
мЗв 

20-50 
мЗв 

>50 
мЗв кол. доза, 

люд∙мЗв 
сер. індив 
доза, мЗв 

2633 2213 244 119 14 0 0 0 0 2877,37 1,082 
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Динаміка доз опромінення персоналу на Южно-Українській АЕС  

впродовж 2003-2011 рр. 
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середня індив. доза  

 
 
Розподіл доз зовнішнього опромінення персоналу на Рівненській АЕС  

у 2011 році  
 

Кількість осіб, які отримали дозу у 2011 році Доза опромінення за 
2011 рік 

Кількість 
контро-
льованих 
осіб <1  

мЗв 
1-2 
мЗв 

2-6 
мЗв 

6-10 
мЗв 

10-15 
мЗв 

15-20 
мЗв 

20-50 
мЗв 

>50 
мЗв 

кол. доза, 
люд∙мЗв 

сер. індив 
доза, мЗв 

3280 3066 269 295 37 5 0 0 0 2096,84 0,639 

 
Динаміка доз опромінення персоналу на Рівненській АЕС  

впродовж 2003-2011 рр. 
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4.3 Поводження з відпрацьованим ядерним паливом 
 
Одним із важливих компонентів технологічного циклу роботи АЕС є 

утворення відпрацьованого ядерного палива (далі – ВЯП). Після завершення 
експлуатації в активних зонах реакторів ВЯП вивантажується в приреакторні 
басейни витримки (далі – БВ), де зберігається впродовж 4-5 років для зниження 
залишкового енерговиділення. 

Залишкове енерговиділення – процес, обумовлений радіоактивним розпадом 
продуктів поділу. 

ВЯП після охолодження в БВ завантажується в спеціальні контейнери, що 
забезпечують безпеку при його транспортуванні, і направляється у сховище ВЯП 
(далі – СВЯП). 

ВЯП є цінною вторинною сировиною, що містить до 97% ядерних матеріалів, 
які можуть бути ефективно використані в реакторах наступного покоління.  

В Україні, як і у більшості країн, що мають атомну енергетику, ухвалене 
рішення, яким передбачається довготривале зберігання ВЯП у відповідних СВЯП.  

 
 
4.3.1. Поводження з ВЯП на діючих АЕС України 
 
ВЯП Запорізької АЕС зберігається у пристанційному «сухому» СВЯП 

контейнерного типу, перша черга якого була введена в експлуатацію в 2001 році. 
 Реалізацію проекту СВЯП Запорізька АЕС розпочала у 1996 році, а у 2004 

отримала Ліцензію на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу 
«експлуатація ядерної установки «Запорізька АЕС», у тому числі й сухого СВЯП.  

29 грудня 2011 року Держатомрегулюванням України видано окремий 
письмовий дозвіл на введення в експлуатацію другої черги СВЯП Запорізької АЕС. 

Сьогодні Запорізька АЕС – єдина діюча українська АЕС, що має на своєму 
майданчику СВЯП.  

На цей час ВЯП реакторів Рівненської, Хмельницької та Южно-Української 
АЕС вивозиться до Росії. 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 КМУ № 427 від 27 липня 2006 року) експлуатуюча організація ДП 
«НАЕК «Енергоатом» уклала контракт з американською фірмою «Holtec 
International» на будівництво в Україні централізованого сухого сховища для 
відпрацьованого ядерного палива (далі – ЦСВЯП) для Рівненської, Хмельницької 
та Южно-Української атомних електростанцій на основі вже випробуваної на 
Запорізькій АЕС технології сухого зберігання. 

Розпорядженням № 131-р від 4 лютого 2009 року Кабінет Міністрів України, 
керуючись результатами комплексної державної експертизи, схвалив техніко-
економічне обґрунтування інвестицій у будівництво ЦСВЯП реакторів типу ВВЕР 
вітчизняних атомних електростанцій. Пунктом 2 зазначеного розпорядження 
Кабінет Міністрів України зобов’язав Мінпаливенерго та ДП «НАЕК «Енергоатом» 
забезпечити у процесі розробки проекту будівництва ЦСВЯП врахування 
висновків, підготовлених Держатомрегулюванням за результатами проведеної 
державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки. 
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Роботи з проектування будуть продовжені після прийняття у встановленому 
законодавством порядку рішення про розміщення, проектування і будівництво 
ЦСВЯП. До речі зазначений закон прийнятий Верховною Радою України у 
першому читанні 18.10.2011 р. 

 
4.3.2. Поводження з ВЯП на Чорнобильській АЕС 
 
Поводження з ВЯП на майданчику ДСП «Чорнобильська АЕС» здійснюється 

на підставі ліцензій Держатомрегулювання України ЕО №000040 «Зняття з 
експлуатації ЧАЕС» (виданої 22 березня 2002 року) та ЕО №000859 «Експлуатація 
ядерної установки – СВЯП-1 ЧАЕС» (виданої 25 червня 2008 року). 

Станом на 01.02.2012 р. ВЯП зберігається в: 
− БВ СВЯП-1 – 18673 відпрацьованих тепловиділяючих збірок (далі – 

ВТВЗ), 
− БВ блока №1 - 1356 ВТВЗ,  
− БВ блоку №2 - 1255 ВТВЗ.  

В БВ блоку №3 ВЯП відсутнє.  
Відповідно до «Загальнодержавної програми зняття з експлуатації 

Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну 
систему», блоки №№ 1-3 та СВЯП-1 мають бути вивільнені від ВЯП.  

Однак вилучити ВЯП з блоків Чорнобильської АЕС до реалізації проекту 
СВЯП-2 вбачається проблематичним. Враховуючи зазначене, а також наявність 
радіоактивних відходів (далі – РАВ) на блоках, Чорнобильська АЕС протягом 
останніх років виконувала роботи з продовження терміну експлуатації систем та 
елементів блоків №№ 1,2,3 пов’язаних зі зберіганням ВЯП і поводженням з РАВ. 

Окрім цього, з метою виконання «Плану заходів з підвищення безпеки СВЯП-
1» ДСП «Чорнобильська АЕС» виконувала роботи, направлені на підвищення рівня 
безпеки СВЯП-1, зокрема: 

• підсилення будівельних конструкцій СВЯП-1; 
• реалізація резервної системи підживлення водою басейну витримки   

СВЯП-1;  
• підсилення дна відсіку прийому транспортного чохлу басейну витримки 

СВЯП-1; 
• реалізація схеми зворотного вивантаження ВЯП; 
• впровадження системи збирання, видалення, очищення та повернення 

протікань. 
 
Протягом другого півріччя 2011 року ДСП «Чорнобильська АЕС» була 

виконана цільова позачергова оцінка стану безпеки блоків № 1÷3 та СВЯП-1 ЧАЕС 
(далі – стрес-тест) та підготовлений відповідний звіт.  

Результати Стрес-тесту, серед іншого показали: 
1. Більш безпечні умови зберігання ВЯП в БВ СВЯП-1 у порівнянні з БВ блоків 

№ 1;2 за рахунок:  
− меншої швидкості зниження рівня води в БВ СВЯП-1 (більша кількість та 

резервування ліній підтримки рівня води та наявність сифонів на 
трубопроводах забору води на охолодження та очищення); 

− розміщення і зберігання ВТВЗ в БВ СВЯП-1 з урахуванням вигоряння 
палива; 
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− наявності системи збирання, видалення, очищення та повернення 
протікань. 

2. Доцільність зменшення кількості ЯУ, на яких зберігаються ВТВЗ, з точки 
зору: 

− підвищення ефективності системи аварійної готовності та реагування на 
ЧАЕС;  

− забезпечення мобільними засобами подачі води у БВ та мобільними 
засобами електроживлення. 

Спираючись на результати державної експертизи звіту про виконання стрес-
тесту та враховуючи виконання заходів з підвищення безпеки СВЯП-1, 30 
листопаду 2011 року Держатомрегулюванням України був погоджений документ 
ДСП «Чорнобильська АЕС» «Рішення про розміщення на зберігання в 5-ому 
відсіку БВ СВЯП-1 ВЯП (окрім пошкодженого), накопиченого за час експлуатації 
блоків №№1,2,3» та 22 грудня 2011 року видано окремий письмовий дозвіл 
поновлення робіт зі звільнення БВ блоків №№1,2 від ВЯП.  

 
Проект добудови сховища відпрацьованого ядерного палива сухого типу 

Чорнобильської АЕС (СВЯП-2 ЧАЕС) 
Умовами ліцензії ЕО №000124 «Будівництво ядерної установки», виданої 

Держатомрегулюванням 13 травня 2003 року, передбачено виконання робіт з 
будівництва СВЯП-2 тільки після затвердження в установленому порядку 
доопрацьованого Проекту будівництва СВЯП-2 та узгодження з 
Держатомрегулюванням попереднього звіту з аналізу безпеки (далі – ПЗАБ) 
СВЯП-2. 

19 жовтня 2010 року на засіданні Колегії Держатомрегулювання були 
розглянуті результати державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки ПЗАБ 
СВЯП-2 ЧАЕС.  

Результати державної експертизи показали, що ПЗАБ свідчить про 
відповідність в цілому проектних рішень СВЯП-2 вимогам ядерної та радіаційної 
безпеки. 

Враховуючи зазначене, Колегія Держатомрегулювання постановила схвалити 
висновок державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки документації, що 
стосується завершення проекту будівництва СВЯП-2 Чорнобильської АЕС. 

16 лютого 2011 року між ДСП ЧАЕС та компанією Holtec International було 
укладено додаткову угоду №4 до контракту на завершення проекту будівництва 
СВЯП-2. В зазначеній додатковій угоді серед іншого, встановлено остаточний 
термін уведення в експлуатацію СВЯП-2 (16 лютого 2015 року) та враховані 
зобов’язання української сторони стосовно виключення з обсягу робіт по проекту 
СВЯП-2 поводження з відпрацьованими додатковими поглиначами. Враховуючи 
останній аспект, компанією Holtec International було прийнято та 01.12.2011 року 
оголошено рішення щодо розробки нової редакції проекту та ПЗАБ СВЯП-2. 
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4.4. Нове будівництво 
 

Проект будівництва заводу з виробництва ядерного палива для реакторів 
типу ВВЕР-1000 

 
Державною цільовою економічною програмою «Ядерне паливо України», 

розробленою відповідно до Енергетичної стратегії України на період до 2030 року 
та затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2009 р. № 1004, 
передбачається створення в Україні потужностей з виробництва ядерного палива. 

29 квітня 2011 року  Держатомрегулюванням України погоджені критерії та 
вимоги до майданчику для розміщення заводу з виробництва ядерного палива. 

12 липня 2011 року Держатомрегулюванням України погоджений «План 
ліцензування заводу з виробництва ядерного палива на етапах вибору майданчика, 
проектування та будівництва».  

29 жовтня 2011 року у смт Смоліне Кіровоградської області були проведені 
громадські слухання щодо розміщення заводу з виробництва ядерного палива.  

Плани будівництва енергоблоків 
Першими енергоблоками, які планувалися до введення в експлуатацію в 

рамках реалізації Енергетичної стратегії, є енергоблоки №3 і № 4 Хмельницької 
АЕС. 

 

 
 

Енергоблоки № 3, 4 Хмельницької АЕС 
 
Будівництво енергоблока № 3 Хмельницької АЕС було розпочато у вересні 

1985 року, а енергоблока №4 – у червні 1986 року. Відповідно до проекту, 
затвердженого наказом Міненерго СРСР від 28 грудня 1979 року, передбачалося 
будівництво цих енергоблоків з реакторною установкою типу ВВЕР-1000/В-320. 

У зв'язку із введенням у 1990 році в СРСР мораторію на спорудження нових 
енергоблоків АЕС будівництво енергоблоків №3 і 4 Хмельницької АЕС було 
припинено, а зведені раніше будівлі, споруди та будівельні конструкції цих 
енергоблоків не консервувалися.  

Рішення щодо відновлення діяльності з будівництва енергоблоків №3 і 4 
Хмельницької АЕС було прийнято розпорядженням Кабінету Міністрів України 
№281-р від 21 липня  2005 року «Про підготовчі заходи щодо будівництва нових 
енергоблоків Хмельницької АЕС». 
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У 2008 році Мінпаливенерго було проведено конкурс з відбору типу проекту 
реакторної установки для добудови енергоблоків №3 і 4 Хмельницької АЕС, 
результати якого (а саме – вибір реакторної установки типу ВВЕР-1000/В-392) було 
затверджено Постановою Кабінету Міністрів України №118-п від 18 лютого 2009 
року «Про першочергові заходи з будівництва енергоблоків №3 і 4 Хмельницької 
АЕС».  

10 вересня 2010 року Держатомрегулюванням України погоджено «Графік 
підготовки та спорудження енергоблоків №3;4 ХАЕС», а 27 листопада 2010 року - 
«План ліцензування будівництва та введення в експлуатацію енергоблоків №3, 4 
Хмельницької АЕС». 

В період з 3 серпня по 11 листопада 2011 року  Держатомрегулювання 
виконала  із залученням ДНТЦ ЯРБ державну експертизу ядерної та радіаційної 
безпеки матеріалів техніко-економічного обґрунтування «Будівництво 
енергоблоків №3 та №4 потужністю 2000 МВт Хмельницької АЕС». 

 
 
4.5    Чорнобильська АЕС 
 
4.5.1 Зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС 
 
Енергоблоки № 1, 2, 3 Чорнобильської АЕС перебувають на етапі 

припинення експлуатації1. Діяльність на цих енергоблоках регламентується 
умовами ліцензії Держатомрегулювання серії ЕО № 000040 від 22 березня 2002 
року на право здійснення діяльності зі зняття з експлуатації ядерних установок 
Чорнобильської АЕС. 

Планування та реалізація робіт на майданчику Чорнобильської АЕС 
проводяться відповідно до Закону України «Про Загальнодержавну програму 
зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» на 
екологічно безпечну систему». 

Очікуваними результатами виконання Загальнодержавної програми зняття з 
експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» на 
екологічно безпечну систему в період до 2013 року, серед інших, мають стати:  

завершення робіт з припинення експлуатації першого, другого і третього 
енергоблоків Чорнобильської АЕС та початок робіт щодо їх остаточного закриття 
і консервації;  

створення ефективної системи поводження з радіоактивними відходами 
Чорнобильської АЕС;  

завершення будівництва та введення в експлуатацію нового сховища 
відпрацьованого ядерного палива;  

завершення будівництво та введення в експлуатацію конфайнмента (НБК) 
над об'єктом «Укриття». 

Інформація про поводження з ВЯП на майданчику ДСП «Чорнобильська 
АЕС» наведена у розділі 4.3.2.  
                                                 

1 Припинення експлуатації – це заключний етап експлуатації ядерної установки, протягом якого вона 
приводиться до стану, коли ядерне паливо повністю вилучене з неї та розміщене в сховищах 
відпрацьованого ядерного палива, призначених для довгострокового безпечного зберігання відпрацьованого 
ядерного палива.  
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4.5.2 Поводження з РАВ на Чорнобильській АЕС 
 
Радіоактивні відходи, які накопичились під час експлуатації 

Чорнобильської АЕС, ліквідації аварії 1986 року, та ті, що утворюються при 
здійсненні діяльності на етапі припинення експлуатації блоків № 1, 2, 3 та 
перетворенні об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, зберігаються в 
існуючих на майданчику ЧАЕС сховищах РАВ: сховищі твердих РАВ, сховищі 
рідких РАВ, сховищі рідких та  твердих РАВ, або передаються на захоронення на 
Пункт захоронення радіоактивних відходів (ПЗРВ) «Буряківка».  

У сховищах рідких РАВ розміщені низько- та середньоактивні відходи. 
- кубовий залишок; 
- пульпа відпрацьованих іонообмінних смол; 
- пульпа фільтроперліту, шлами. 
Крім того, для тимчасового зберігання горючих РРВ створено: 
- склад тимчасового зберігання відпрацьованого радіоактивного масла, 

розрахований на 144 м3, який складається з двох цистерн ємністю 72 м3; 
- тимчасове сховище масло-паливної суміші в 1АПБ-1, 1АМБ-1 дизельної 

електростанції першої черги ЧАЕС, загальним об’ємом 100 м3. Сховище 
складається з двох ємностей об’ємом 75 м3 та 25 м3 відповідно. 

Упродовж 2011 року на ЧАЕС утворилось та відправлено на зберігання 
161,72 м3 рідких РАВ. Загальний об’єм накопичених РРВ складає 19958,45 м3 .1 
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Тверді РАВ ЧАЕС тимчасово зберігаються у сховищі твердих РАВ першої, 

другої та третьої груп активності (згідно з класифікацією СП АС-88). У 2003 році 
сховище було закрите для прийому РАВ, у зв’язку із початком будівництва 
промислового комплексу із поводження з твердими РАВ, у складі якого 
споруджено установку з вилучення твердих РАВ із цього сховища (Лот 1). 
Загальний об’єм накопичених у сховищі РАВ, які підлягають вилученню та 

                                                 
1 Падіння кількості РАВ у 2005 році зумовлене здійсненням у 2005 році ДСП ЧАЕС заходів з 

доупарювання 1168 м3 кубового залишку, з метою вивільнення об’ємів зберігання РРВ. 
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подальшій переробці – 1069 м3 РАВ першої групи, 926,5 м3 - другої групи, 506,93 
м3 – третьої групи.  

Низько- та середньоактивні тверді РАВ, що утворюються в рамках робіт з 
припинення експлуатації енергоблоків та під час здійснення діяльності з 
перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, передаються на 
захоронення на ПЗРВ «Буряківка». Протягом 2011 року до ПЗРВ «Буряківка» 
вивезено: 11823,4 м3 (16446,65 т) низькоактивних та 76,0 м3 (100,4 т) 
середньоактивних відходів. 

Високоактивні відходи збирають в контейнери КТ-0,2 (200-л бочки), які 
розміщуються в транспортно-захисних контейнерах (КТЗВ-0.2). Контейнери з 
ВАВ (КТЗВ-0,2) розміщують у тимчасовому сховищі твердих високоактивних 
відходів, організованому у приміщенні колишнього складу свіжого ядерного 
палива на майданчику Чорнобильської АЕС. За 2011 рік на зберігання у це 
сховище надійшло 0,81 м3 (0,79 т) твердих високоактивних відходів. Загалом, у 
тимчасовому сховищі твердих високоактивних відходів розміщено 3,923 м3 
високоактивних та довгоіснуючих РАВ загальною активністю близько 8,59 ТБк. 
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4.5.3 Створення об’єктів інфраструктури для поводження з РАВ ЧАЕС  
 
Основні завдання та заходи щодо розвитку системи поводження з РАВ 

ЧАЕС та об’єкту «Укриття» визначені у Загальнодержавній програмі зняття з 
експлуатації ЧАЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну 
систему, затвердженій Законом України від 15.01.09 № 886-VI. 

В рамках надання Україні міжнародної технічної допомоги щодо зняття з 
експлуатації ЧАЕС здійснюється реалізація проектів із спорудження об’єктів для 
поводження з РАВ ЧАЕС: заводу з переробки рідких радіоактивних відходів 
(ЗПРРВ), об’єктів промислового комплексу із поводження з твердими 
радіоактивними відходами (ПКПТРВ), установки для подрібнення довгомірних 
радіоактивних відходів. Ці об’єкти мають забезпечити вивільнення існуючих на 
ЧАЕС об’єктів та сховищ від накопичених РАВ, переробку РАВ до стану 
прийнятного для тимчасового зберігання та захоронення, а також здійснити 
безпечне захоронення упаковок РАВ у приповерхневому сховищі та тимчасове 
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зберігання довгоіснуючих та високоактивних РАВ, які підлягають захороненню у 
геологічному сховищі.  

Завершено спорудження Комплексу з виробництва металевих бочок та 
контейнерів для РАВ ЧАЕС. 

Загалом, однією з основних задач, які стоять перед експлуатуючою 
організацією – ДСП ЧАЕС, є створення на ЧАЕС інтегрованої, оптимізованої 
системи поводження з РАВ, яка має враховувати весь комплекс робіт з 
припинення експлуатації та зняття з експлуатації блоків ЧАЕС, перетворення 
об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.  

Будівля та основне обладнання заводу з переробки рідких радіоактивних 
відходів (ЗПРРВ) були підготовлені ще до 2006 року. Зараз триває процес внесення 
змін та модифікацій до проекту (22 модифікації). Це, зокрема, модифікації, які 
стосуються систем характеризації РАВ та радіаційного контролю, екранування, 
дезактивації, вентиляції, автоматизованого управління тощо.  

У попередній період уже було запропоновано та узгоджено суттєву 
модифікацію до проекту в частині системи вилучення рідких РАВ із існуючих 
сховищ та подачі їх до ЗПРРВ, якою передбачено застосувати існуючу на ЧАЕС 
систему транспортування рідких РАВ із використанням стисненого повітря. 

ДСП ЧАЕС планує надання документів на отримання дозволів 1) на введення 
в експлуатацію ЗПРРВ - у четвертому кварталі 2012 року, 2) на експлуатацію 
ЗПРРВ - у другому-третьому кварталі 2013 року. 

Промисловий комплекс для поводження з твердими радіоактивними 
відходами (ПКПТРВ) об’єднує в своєму складі: 
Лот 1- Установка вилучення твердих РАВ, призначена для вилучення твердих 
РАВ з існуючого сховища твердих РАВ ЧАЕС, та відправки РАВ на переробку до 
Лот 2. 

Лот 2 - 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 з Лоту 1, а також відходів від зняття з експлуатації ЧАЕС та 
перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему. На Лоті 2 також 
передбачається пакування довгоіснуючих та високоактивних РАВ, що 
виникатимуть при сортуванні, та транспортування цих упаковок на зберігання до 
тимчасового сховища Лот 0.  

13 травня 2010 року Держатомрегулювання виданий окремий письмовий 
дозвіл № 000040/3 на введення в експлуатацію («гарячі випробування») Лотів 1, 2, 
в межах реалізації першого етапу введення в експлуатацію -  випробування з 
радіоактивними відходами, що знаходяться в герметичних упаковках, із заздалегідь 
відомими характеристиками. 

Лот 0 - Тимчасове сховище низько- та середньоактивних довгоіснуючих та 
високоактивних РАВ. Тимчасове сховище, призначене для проміжного (протягом 
30 років) зберігання довгоіснуючих та високоактивних РАВ, які утворюватимуться 
в процесі сортування на Лоті 2, а також під час реалізації підготовчих робіт з 
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.  
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10 грудня 2010 року Держатомрегулюванням України виданий Окремий 
дозвіл № 000040/4 на експлуатацію Тимчасового сховища - Лот 0. 

У 2011 році приймання РАВ та розміщення їх на зберігання у відсіках 
сховища не здійснювалось у зв’язку з неготовністю до експлуатації Заводу з 
переробки твердих РАВ та відсутністю контейнерів для зберігання РАВ у сховищі 
(165- та 200-літрові бочки будуть виготовлятися на заводі з виготовлення 
контейнерів та упаковок РАВ м. Славутич).1  

 Лот 3 – СОПСТРВ - Спеціально обладнане приповерхневе сховище для 
захоронення твердих РАВ (кондиційованих на заводах з переробки рідких та 
твердих РАВ), споруджене на майданчику комплексу виробництв «Вектор». 
Сховище місткістю 50250 м3, призначене для захоронення кондиційованих РАВ 
ЧАЕС: бетонних контейнерів з Лоту 2 та 200 л бочок з цементованими РАВ із 
ЗПРРВ.  

Держатомрегулювання України 20.04.2011 переоформила ДСП «ЦППРВ» 
ліцензію на експлуатацію 2-х відсіків сховища. Відповідно до особливих умов цієї 
ліцензії ДСП «ЦППРВ» має вжити усіх необхідних заходів щодо забезпечення та 
демонстрації безпечної експлуатації сховища у повному обсязі шляхом: виявлення 
та усунення причин потрапляння води під сховище, забезпечення аналізу 
виконання конструкціями та системами сховища функцій, передбачених 
проектом, імплементації сучасних методологій оцінки безпеки, виконання 
реалістичного аналізу довготривалої безпеки системи захоронення, оптимізації 
критеріїв приймання тощо. 

У 2011 році експлуатуюча організація ДСП "ЦППРВ" виконувала особливі 
умови ліцензії, які мають бути виконані до початку приймання РАВ на 
захоронення. 

На ДСП ЧАЕС розпочато створення установки для подрібнення довгомірних 
радіоактивних відходів. Ця установка буде спочатку змонтована на блоці № 2, а 
потім переміщена на блоки № 1 та № 3. Основною функцією установки стане 
фрагментація (подрібнення) спецвиробів та елементів активної зони реакторів (далі 
– «довгоміри»), що відпрацювали свій ресурс. Особливостями таких «довгомірів» є 
те, що їх довжина складає від 6 до 22 метрів з діаметром 145 мм, що вимагає 
спеціального обладнання та технологій для поводження з ними в контексті зняття 
блоків з експлуатації. При цьому буде враховуватись фактор, пов'язаний з різним 
ступенем активації «довгомірів», в залежності від розміщення відносно центру 
активної зони реактора. Залежно від радіаційних характеристик подрібнені 
«довгоміри» направлятимуться: 

• для подальшого перероблення на заводі з переробки твердих РАВ - Лот 2 
ПКПТРВ; 

• для тимчасового зберігання у тимчасовому сховищі низько- та 
середньоактивних довгоіснуючих та високоактивних РАВ - Лот 0 ПКПТРВ. 

На сьогодні, відповідно до  погодженого Держатомрегулюванням України 
«Плану ліцензування при реалізації проекту «Модернізація виробничих 
потужностей з подрібнення довгомірних відходів на Чорнобильській АЕС» ДСП 
ЧАЕС направило на виконання комплексної державної експертизи, у тому числі на 

                                                 
1 На кінець 2011 року ДСП ЧАЕС завершувало реалізацію процедур, передбачених «Технічним 

регламентом щодо контейнерів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів», який затверджений 
Постановою Кабінету Міністрів України № 939 від 18.07.2007. 
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експертизу ядерної та радіаційної безпеки проектні документи на установку та 
матеріали, які містять аналіз безпеки. 
 Згідно з Загальнодержавною програмою зняття з експлуатації Чорнобильської 
АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, 
затверджену Законом України від 15 січня 2009 року № 886-VI, заходи, що 
здійснюються на об’єкті «Укриття», кваліфікуються як перетворення його на 
екологічно безпечну систему. 
 Завдання щодо перетворення цього об'єкта вирішується шляхом послідовного 
розроблення та виконання окремих планів, проектів та програм. Всеохоплюючим 
серед них є проект міжнародної технічної допомоги – План здійснення заходів на 
об’єкті «Укриття» (ПЗЗ).  
 Основним проектом цього плану є створення нового безпечного 
конфайнмента об’єкта «Укриття» (НБК). 
 Роботи з розробки детального проекту, будівництва та введення в 
експлуатацію першого пускового комплексу НБК1 (ПК-1 НБК) здійснюються 
підрядником ДСП ЧАЕС – СП «Новарка».   
     У 2011 році СП «Новарка» завершило розробку першої частини детального 
проекту ПК-1 НБК.  
 Держатомрегулювання України виконала державну експертизу ядерної та 
радіаційної безпеки матеріалів першої частини детального проекту ПК-1 НБК, за 
результатами якої було визначено, що проект відповідає вимогам ядерної та 
радіаційної безпеки в частині, що стосується  фундаментів, несучих конструкцій та 
обшивки основної споруди НБК. 

Проект в частині мостів системи основних кранів не містить достатніх 
обґрунтувань відповідності вимогам ядерної та радіаційної безпеки та потребує 
подальшого доопрацювання. 

За результатами проведеної експертизи та відповідно до умов ліцензії на 
експлуатацію об'єкта «Укриття» 18 листопада 2011 року Держатомрегулюванням 
України було видано окремий письмовий дозвіл на виконання робіт в рамках ЛП-5 
з відповідними обмеженнями, що стосуються системи основних кранів. 
 Протягом 2011 року на ДСП ЧАЕС завершено роботи з розробки котлованів 
під фундаменти Арки, побудовані фундаменти підіймальних веж, здійснювалось 
будівництво фундаментів монтажної зони Арки та робочої платформи для 
збирання конструкції Арки на території проммайданчика об'єкта «Укриття». 
 Проекти, за якими проводились вищезазначені роботи, попередньо були 
розглянуті на предмет їх відповідності вимогам з ядерної та радіаційної безпеки та 
погоджені Держатомрегулюванням України.  

Спорудження НБК тісно пов’язане з реалізацією інших важливих проектів, 
зокрема, з будівництвом нової вентиляційної труби ІІ черги ЧАЕС (НВТ) та 
демонтажу існуючої вентруби, яка заважає насуванню НБК в проектне положення.  

У січні 2011 року Держатомрегулювання України видала ДСП ЧАЕС окремий 
дозвіл на виконання робіт з будівництва НВТ. 

В рамках спорудження НВТ Держатомрегулюванням України було 
розглянуто та погоджено проекти виконання робіт на підготовчі роботи, на монтаж 
та демонтаж основного крана, монтаж НВТ, світлоогородження НВТ. 

                                                 
1 Перший пусковий комплекс НБК (ПК-1 НБК) – Захисна споруда з технологічними системами 
життєзабезпечення та необхідною інфраструктурою (Стратегія подальшої реалізації проекту НБК). 
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Наприкінці листопада 2011 року на ДСП ЧАЕС були завершені основні 
монтажні роботи з встановлення НВТ в проектне положення. Введення в дослідну 
експлуатацію НВТ очікується в першій половині 2012 року. 

Відповідно до планів ДСП ЧАЕС демонтаж існуючої вентруби має бути 
завершено у 2014 році після розробки та затвердження проекту демонтажу, а також 
успішного завершення дослідної експлуатації НВТ. 

Забезпечення ліцензійного процесу будівництва нового безпечного 
конфайнмента об’єкта «Укриття» залишається пріоритетом діяльності 
Держатомрегулювання України. 

 
Стан безпеки об’єкта «Укриття» 
 

 Діяльність на об’єкті «Укриття» здійснюється в межах ліцензії, якою 
встановлені обсяги та умови дозволеної діяльності з перетворення об’єкта 
«Укриття» на екологічно безпечну систему, зокрема в рамках міжнародного 
проекту «План здійснення заходів на об’єкті «Укриття» (надалі - ПЗЗ). Термін дії 
ліцензії – до введення в експлуатацію нового безпечного конфайнмента об’єкта 
«Укриття» (НБК). 

Ядерна та радіаційна безпека об’єкта «Укриття» забезпечується системою 
організаційних і технічних заходів при виконанні робіт з поточної експлуатації 
об'єкта та під час реалізації проектів з його перетворення на екологічно безпечну 
систему.  

Стан ядерної та радіаційної безпеки об’єкта «Укриття» оцінюється за 
результатами регламентних вимірювань параметрів, що характеризують  
паливомісткі матеріали, радіаційну обстановку у місцях виконання робіт та на 
прилеглій території, активність забруднених вод об’єкта «Укриття». Контролю 
підлягають також викиди з об’єкта в атмосферу та скиди у гідрогеологічне  
середовище, стан будівельних конструкцій об'єкта «Укриття».  

Наприкінці березня 2011 року було завершено плановий перегляд та 
погоджено нову редакцію технологічного регламенту об'єкта «Укриття». 
Технологічний регламент є основним експлуатаційним документом та встановлює 
загальний порядок діяльності з експлуатації об'єкта «Укриття», включаючи основні 
експлуатаційні операції, контрольні рівні, правила, прийоми та порядок безпечного 
виконання робіт. 

Упродовж 2011 року не було зафіксовано перевищення контрольних рівнів 
параметрів, що регламентуються, та загалом зберігається загальна тенденція до 
стабілізації показників радіаційного стану. 

Під час виконання робіт на об’єкті «Укриття» забезпечується радіаційний і  
дозиметричний контроль та ведеться облік дозових навантажень персоналу ДСП 
ЧАЕС та підрядних організацій. 

У 2011 році значення середньої індивідуальної дози по персоналу ЧАЕС, що 
працював на об’єкті «Укриття», склало 2,29 мЗв і у порівнянні з попереднім 2010  
роком (2,45 мЗв) зменшилось майже на 6,5 %.  

Середній рівень індивідуальних доз персоналу підрядних організацій 
становив 2,72 мЗв, що становить приблизно 67 % у порівнянні з 2010 роком (4,05 
мЗв). 
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Згідно із звітами ДСП ЧАЕС, випадків перевищення ліміту дози та річного 
контрольного рівня індивідуальних доз (який на ДСП ЧАЕС становить 14 мЗв), 
зафіксовано не було. 

Під час діяльності на об’єкті «Укриття» та прилеглій території утворюються 
тверді та рідкі радіоактивні відходи (ТРВ та РРВ).  

Основними твердими радіоактивними відходами є ґрунт, металобрухт, 
змішані будівельні відходи, вторинними – використані засоби індивідуального 
захисту та відходи після дезактивації. 

За 2011 рік у процесі виконання робіт в рамках ПЗЗ та поточної експлуатації 
об’єкта утворилося значно менше ТРВ, ніж у попередньому 2010 році і становило      
5793 м3 (7374 т) низько- та середньоактивних ТРВ загальною активністю 3,16х1012 
Бк, (що у 8,6 разів менше за обсягом та у 20 разів за активністю у порівнянні з 2010 
роком). 

Зменшення кількості ТРВ зумовлене закінченням у 2010 році значних 
обсягів підготовчих робіт по будівництву НБК на майданчику об'єкта «Укриття», 
головним чином земляних робіт з улаштуванням траншей під фундаменти НБК, 
при яких було вилучено великі обсяги ґрунту, що відноситься до ТРВ, і складало їх 
основну масу (понад 90 %). 

В процесі виконання робіт на промисловому майданчику об'єкта «Укриття» 
та будівництві нової вентиляційної труби ІІ черги ЧАЕС було виявлено і видалено 
1,81 м3 (0,79 т) високоактивних ТРВ загальною активністю 1,21х1012 Бк, що у 
порівнянні з 2010 роком є дещо більше за обсягом, але майже у 5 разів менше за 
активністю.  
 
Динаміка утворення ТРВ при виконанні робіт на об’єкті «Укриття» 

 
Ошибка! Ошибка связи. 
Джерелами утворення рідких РАВ (радіоактивних вод) об’єкта «Укриття» є 

дезактивація приміщень, обладнання і інструментів, пилопригнічення, експлуатація 
санпропускників, природні фактори – потрапляння атмосферних опадів через 
нещільності об'єкта «Укриття» та конденсація вологи. 

Впродовж 2011 року з приміщень машзалу та деаераторної етажерки об’єкта 
«Укриття» з метою запобігання надходженню радіоактивних речовин у ґрунтові 
води і для поліпшення радіаційної обстановки було зібрано і відкачано для 
подальшої переробки 2976 м3 радіоактивних вод, що на 674 м3  менше, ніж у 2010 
році.  

Зменшення обсягів радіоактивних вод пов’язане, зокрема, з відносно 
невисоким надходженням атмосферних опадів під час танення снігового покрову 
минулого зимового сезону. Величина сумарної активності радіоактивних вод також 
зменшилась на 6,6 % від аналогічного показника за 2010 рік і становила 6,9х1010 
Бк. 
 
Динаміка обсягів і сумарної активності радіоактивних вод, видалених з об'єкта 
«Укриття» 
  
 
Ошибка! Ошибка связи. 
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4.6. Дослідницькі ядерні установки 
 
4.6.1. Київський інститут ядерних досліджень НАН України 
 

Експлуатація дослідницького ядерного реактору ВВР-М була розпочата 12 
лютого 1960 року та на поточний час здійснюється відповідно до умов ліцензії ЕО 
№ 000051 на право провадження діяльності "експлуатація ядерної установки", 
виданої Держатомрегулюванням України у травні 2002 року. 

Відповідно до вимог Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері 
використання ядерної енергії», 31 жовтня 2008 року ІЯД подав до 
Держатомрегулювання заяву про внесення змін до ліцензії. На підставі 
розробленого інститутом «Звіту з переоцінки безпеки дослідницького ядерного 
реактору ВВР-М ІЯД НАНУ» (далі – ЗПБ) в заяві ІЯД просив продовжити термін 
експлуатації дослідницького  реактору ВВР-М до 31 грудня 2017 року.  

Колегія Держатомрегулювання України визначила, що результати державної 
експертизи ядерної та радіаційної безпеки ЗПБ, інспекційного обстеження стану 
радіаційної безпеки, радіаційного захисту персоналу, населення та навколишнього 
природного середовища, готовності персоналу ВВР-М, працездатності систем 
(елементів) важливих для безпеки, експлуатації та експлуатаційної документації 
дозволяють продовжити термін експлуатації дослідницького ядерного реактору до 
31 грудня 2013 року.  

На даний час дослідницький реактор ВВР-М перебуває в експлуатації. 
Інститут ядерних досліджень здійснює заходи щодо подальшого підвищення рівня 
безпеки дослідницького реактору за узгодженими з Держатомрегулювання України 
програмами.  

 
4.6.2. Севастопольський університет ядерної енергії і промисловості 

(СУЯЕіП)  
 
На майданчику СУЯЕіП розташовано три ядерні установки: 
- дослідницький реактор ІР-100; 
- фізичний стенд (критична збірка), що знаходиться в масиві біологічного 

захисту реактора ІР-100; 
- уран-водна підкритична збірка, яка знаходиться в учбовому корпусі 

інституту.  
Фізичний пуск реактора здійснено 18 квітня 1967 року. Стенд фізичний 

(критична збірка) прийнятий в експлуатацію у 1974 році. Уран-водна підкритична 
збірка - у 1967 році. 

Експлуатація ядерних установок СНУЯЕіП у складі дослідницького реактору 
ІР-100, стенду фізичного (критична збірка), підкритичної уран-водної збірки 
здійснюється відповідно до умов ліцензії ЕО №000131, переоформленої 
Держатомрегулюванням 10 жовтня 2007 року. 

На дослідницькому реакторі ІР-100 та критичній збірці використовується 
ядерне паливо зі збагаченням 10%   по U-235. 
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На підкритичній уран-водній збірці (ПУВЗ) використовується ядерне паливо зі 
збагаченням 0,7% по U-235.  

Проектними документами зазначених ядерних установок не визначений їх 
проектний строк експлуатації. Продовження експлуатації здійснюється виходячи із 
оцінки технічного стану «критичних» елементів, якими для дослідницького 
реактору та критичної збірки є: система управління та захисту, бак реактора, 
кабельні лінії та електрокомутаційна апаратура систем, що важливі для безпеки.  

Відповідно до чинного законодавства в сфері використання ядерної енергії, 
рішення щодо продовження або зняття з експлуатації ядерних установок приймає 
експлуатуюча організація на підставі всебічного аналізу їх безпеки. 

Відповідних заяв з боку експлуатуючої організації протягом 2011 року до 
Держатомрегулювання України не надходило. У разі відсутності до 2012 року 
обґрунтувань щодо подальшої безпечної експлуатації ядерних установок СНУЯЕіП 
Держатомрегулюванням України відповідно до діючого законодавства будуть 
вжиті  заходи щодо переведення їх на етап припинення експлуатації.   
 
 
 
 
 
 

5. Радіаційна безпека, безпека поводження з РАВ та ДІВ      
     
5.1. Джерела та шляхи опромінення населення  

У повсякденному житті людина опромінюється джерелами іонізуючого 
випромінювання як природного, так і штучного (техногенного) походження. До 
штучних джерел  також належить і опромінення, обумовлене роботою підприємств 
атомної енергетики і промисловості, та радіоактивним забрудненням 
навколишнього природного середовища в результаті радіаційних аварій та 
інцидентів, хоча ці джерела носять обмежений локальний характер.  

Після появи ядерної зброї, в Україні, як і в багатьох інших країнах світу, 
було проведено величезну кількість досліджень стосовно впливу на здоров’я 
людини опромінення джерел іонізуючих променів (радіації). В лабораторіях 
наукових установ мільйони тварин опромінювались в різних рівнях та різними 
джерелами радіації; тисячі тварин приймали участь при випробувань атомних та 
водневих бомб для того, щоб отримати відповідь на питання – як впливає на 
здоров’я людини опромінення? 

Дуже детально вивчався та вивчається стан здоров’я японців, що перенесли 
бомбардування міст Хіросіми та Нагасакі в серпні 1945 року США. Результат: 
мірою можливої негативної дії на здоров’я всіх біологічних структур на планеті, в 
тому числі і людей, за різних умов опромінення, є доза – кількість енергії 
опромінення, поглинутої одиницею маси тіла чи окремого органу, не залежно від 
джерела опромінення (природного чи штучного).  

Як демонструє структура  середньорічних доз опромінення населення 
України, основним природним джерелом опромінення є Rn-222. Значна частка у 
структурі середньорічних доз опромінення українців припадає на медичне 
опромінення. Тобто опромінення пацієнтів у діагностичних та лікувальних цілях 



 44 

(наприклад, флюорографія грудної клітини). Опромінення я від штучних джерел, 
включаючи викиди та скиди АЕС, є у десятки разів менше.  

   
 

 
мал. 5.1.1 – Структура середньорічних доз опромінення населення України всіма джерелами 

іонізуючих променів в період 2008-2011 рр. 
Сумарна середня індивідуальна доза опромінення населення України 

становить 4,35 мЗв в рік, що є типовим для більшості країн світу. 
Радіоактивне забруднення атмосферних випадів, поверхневих вод та 

атмосферних аерозолів на території України у 2011 році (за даними 
Центральної геофізичної обсерваторії). 

Відбір проб атмосферних випадів здійснювався на 58 пунктах 
радіометричної мережі Гідрометеорологічної служби України шляхом збору 
випадів на горизонтальні марлеві планшети з часом експозиції дві доби. 
Відповідно, визначення вмісту бета-випромінюючих радіонуклідів проводилося у 
дводобових пробах випадів. Визначення ізотопного складу гамма-випромінюючих 
радіонуклідів виконувалось в об’єднаних за місяць пробах гамма-
спектрометричним методом. 

Сумарна бета активність атмосферних випадів по країні у 2011 році в 
середньому склала 1,61 Бк/м2 за добу. Щільність випадів 137Cs на більшій частині 
території країни у 2011 році знаходилася у діапазоні 0,08-3,02 Бк/м2, у середньому 
0,31 Бк/м2 за місяць. На пункті контролю, розташованому у зоні відчуження (М 
Чорнобиль), вміст 137Cs у атмосферних випадах у 2011 році у середньому становив 
2,41 Бкм2 за місяць. Щільність випадів космогенного 7Be на території України у 
2011 році коливалась в межах 6-577 Бк/м2  (в середньому 126,13 Бк/м2).   

Для визначення концентрації 137Cs та 90Sr у поверхневих водах України, 
здійснювались відбори проб у р. Дніпро – с. Неданчичі, Київське водосховище – 
ГЕС в/б (м. Вишгород), р. Десна – м. Чернігів, Канівське вдсх. – м. Київ 
(Гідропарк), Канівське водосховище – ГЕС в/б (м. Канів), Каховське водосховище  
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– ГЕС в/б (м. Нова Каховка), р. Південний Буг – м. Миколаїв, р. Дунай – м. Ізмаїл 
та Дніпро-Бузький лиман – м. Очаків.  

Концентрація 137Cs у поверхневих водах України у 2011 році становила 0,1-
13,3 Бк/м3 (у середньому 3,6 Бк/м3), концентрація 90Sr 3,9-66,3 Бк/м3 (у середньому 
19,3 Бк/м3).  

Загалом у 2011 році вміст радіонуклідів у контрольованих водних об’єктах 
України був значно нижчим за допустимі концентрації, встановлені НРБУ-97. 

Відбір проб повітряних аерозолів проводився на 7-ми пунктах 
радіометричної мережі Гідрометеорологічної служби України за допомогою 
стаціонарних фільтрувально-повітряних установок через волокнисті фільтри із 
фільтротканини Петрянова ФПП-15-1,5 з часом прокачування повітря 6 годин на 
добу та тридобовою експозицією кожного фільтру. На метеостанції Чорнобиль 
(Зона відчуження) відбір проб аерозолів здійснювався щоденно. 

Концентрація радіонуклідів, як природного так і техногенного походження, у 
приземному шарі атмосфери протягом 2011 року залишалась у вузькому діапазоні 
значень. Сумарна бета-активність повітряних аерозолів коливалась в межах 3,5∙10-

5-55,8∙10-5 Бк/м3, в середньому складала  16,7∙10-5 Бк/м3. Концентрація 137Cs у 
повітрі на більшій частині території країни змінювалась від 0,02∙10-5-55,8∙10-5 
Бк/м3, в середньому 2,43∙10-5 Бк/м3. Об’ємна активність 7Be в повітряних аерозолях 
коливалась в межах 34∙10-5 -558∙10-5 Бк/м3 (в середньому 253∙10-5 Бк/м3).  

Перевищень допустимих (за НРБУ-97) концентрацій радіонуклідів у 
атмосферному повітрі протягом 2011 року на території України не зареєстровано. 

 
5.2. Опромінення радоном та його дочірніми продуктами розпаду  
 

         Як зазначалося, радон (Rn-222) є основним джерелом опромінення людини. В 
рамках проекту міжнародного співробітництва з Шведським регулюючим органом 
з радіаційної безпеки (SSM) у 2011 році в Кіровоградській, Одеській областях 
проводились дослідження та оцінка ризиків, пов’язаних з радоном в приміщеннях; 
вимірювання радону в ґрунтах та водних об’єктах; картування територій за 
ризиками від опромінення від радону; проти радонові заходи; а також робота з 
громадськістю щодо проведення просвітницької діяльності з питань радіаційної 
безпеки для населення та представників органів місцевого самоврядування. 
 Найбільшу дозу опромінення населення створює радон-222 в повітрі 
приміщень. Це природний радіоактивний газ, який є продуктом розпаду 
природного радіоактивного радію-226, що міститься в ґрунтах всієї планети. 
 Радій-226, розпадаючись, перетворюється на радон-222, який, як газ, 
виділяється з ґрунту в повітря. Середнє значення його в повітрі – 3-5 Бк/м3. 
В будівлі, що стоїть на ґрунті, радон, що потрапляє у приміщення, накопичується, 
а рівні його можуть становити сотні Бк/м3, і дози опромінення легенів, куди він 
потрапляє, можуть бути дуже значними.  
 На мал.5.2.1 наведені дози опромінення людей, які мешкають в 
одноповерхових будинках на території України. 
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мал. 5.2.1. – Частотний розподіл ефективних доз опромінення населення 
України від радону-222 в повітрі житлових будівель.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.3. Безпека використання ДІВ  
Державне регулювання безпеки джерел іонізуючого випромінювання (далі – 

ДІВ) здійснюється Держатомрегулюванням України та територіальними органами  
– державними інспекціями з ядерної та радіаційної безпеки.   

До ДІВ належать фізичні об'єкти, крім ядерних установок, що містять 
радіоактивну речовину, або технічні пристрої, що створюють або за певних умов 
можуть створювати іонізуюче випромінювання. 

Одним із принципів державного регулювання в цій сфері є диференційований 
підхід до різних видів діяльності з використання ДІВ, враховуючи їх потенційну 
ядерну та радіаційну небезпеки,  зокрема шляхом:  

 - звільнення  від регулюючого контролю ДІВ з низьким рівнем потенційної 
небезпеки.  Рівні та Порядок звільнення від регулюючого контролю визначені в 
постанові Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2011 року та наказі 
Держатомрегулювання України від 1 липня 2010 року; 

- реєстрації в Державному регістрі джерел іонізуючого випромінювання усіх 
ДІВ, що не звільнені від регулюючого контролю. Порядок державної реєстрації 
ДІВ  затверджений   постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2000 
року; 

- ліцензування діяльності з використання ДІВ, що мають середній та високий 
рівень потенційної небезпеки, відповідно до встановленого Законом України «Про 
дозвільну діяльність в сфері використання ядерної енергії». Рішення про 
можливість звільнення від ліцензування діяльності з використання ДІВ 
приймається Держатомрегулюванням України за умови відповідності ДІВ 
«Критеріям, за якими діяльність з використання ДІВ звільняється від 
ліцензування», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
16.11.2011 № 1174.  

Категорії для радіонуклідних ДІВ (1-5) за рівнем їх потенційної небезпеки, 
затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1382.  Згідно 
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з цією категоризацією ДІВ 1-3 категорій мають високий рівень потенційної 
небезпеки та підлягають посиленому регулюючому контролю. 

У 2011 році Держатомрегулювання України продовжувало забезпечувати  
державну реєстрацію ДІВ. Зареєстровано 27 544 джерела іонізуючого 
випромінювання, у тому числі 15 880 радіонуклідних ДІВ та 11 664 генератори 
випромінювання.  

З 2009 по 2011 рік переведено до категорії РАВ та знято з реєстрації 4 216 
радіонуклідних ДІВ. У 2011 році  ввезено в Україну 160 радіонуклідних ДІВ; 
вивезено за межі України 20 радіонуклідних ДІВ; ввезено 73 та виготовлено 108 
генераторів випромінювання, вивезено з України 77 генераторів випромінювання, 
ввезено 156 партій радіофармпрепаратів.  

Вісім Державних інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки (далі – 
держінспекцій) здійснюють ліцензування та нагляд  4389 суб’єктів діяльності в 
сфері використання  ядерної енергії, що знаходяться в 27 адміністративно-
територіальних одиницях України, і використовують понад 27 544 ДІВ. З них 3899 
суб’єктів діяльності підлягають ліцензуванню.  

У  2011 році  держінспекціями: видано 577  ліцензій, переоформлено та 
внесено зміни до 489  ліцензій, 17 ліцензій анульовано (в зв’язку з припиненням 
діяльності з використання ДІВ); проведено 1288 інспекцій та інспекційних 
обстежень; забезпечено державну реєстрацію  4 622 ДІВ (радіонуклідних та 
генеруючих). 
 
Таблиця 5.3.1.  Показники діяльності держінспекцій у 2011 році    
 

* видані, переоформлені та внесені зміни  
                                                 
2 Нова функція згідно з Указом Президента  України від 06.04.2011 № 403/2011 «Про затвердження 
Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України»  

Кількість об’єктів 
надання 
адміністративних 
послуг  

№ 
з/п 

Назва територіального 
органу/територіальне охоплення 

Чисель
ність 
праців
ників 

Ліцензув
ання 

Реєстрац
ія2 

Кількість 
об’єктів 
контролю   

Кількість 
здійснених 
перевірок 

Кількість 
виданих 
ліцензій/ 
переоформле-
но + внесено 
зміни 

1 Західна Держінспекція 
(Закарпатська,  Івано-
Франківська, Львівська, 
Чернівецька області)  

10 311 
 

430 430 127  79/37 

2 Кримська держінспекція 
АР Крим м.Севастополь 

7 293 
 

312 312 135 22/38 

3 Південна держінспекція 
Миколаївська Одеська Херсонська 

12 369 
 

402 402 136 56/26 

4 Південно-Східна держінспекція 
Донецька Запорізька Луганська 

15 823 
 

1008 1008 193 98/83 

5 Північна держінспекція Вінницька 
Житомирська Київська Черкаська 
Чернігівська м.Київ 

16 757 900 900 239 132/132  

6 Північно-Західна держінспекція 
Волинська Рівненська 
Тернопільська Хмельницька 

11 336 
 

362 362 97 42/33 

7 Східна держінспекція Полтавська 
Сумська Харківська 

15 590 
 

688 688 277 94/106 

8 Центральна держінспекція 
Дніпропетровська Кіровоградська 

10 208 
 

300 300 84 54/34 

 Разом  96 3687 4402 4402 1288 577/489 
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Участь у реагуванні на радіаційні аварії  
 

Якщо ДІВ опиняється поза межами регулюючого контролю, трапляються  
радіаційні аварії. У 2011 році зареєстровано 38 випадків радіаційних інцидентів, з 
них 5 випадків виявлення радіаційно-забрудненого металобрухту, 8 - втрати ДІВ; 
25 - виявлення ДІВ (в основному прилади з світло масою, до якої входить Ra-226, 
які були виготовлені до 1980-х років).  

Найбільш складною виявилася ліквідація радіаційної аварії у м. 
Сєверодонецьку (27.12.2011 – 05.01.2012). Активну участь в організації 
ідентифікації та вилученні ДІВ взяла Південно-Східна Державна інспекція з 
ядерної та радіаційної безпеки. 27 грудня у місті Сєверодонецьк було виявлено 
покинуте ДІВ.  Результати радіологічного обстеження території дозволили 
встановити, що це капсула з радіонуклідом цезій-137. В процесі проведення 
радіологічного обстеження представником Південно-Східної держінспекції за 
допомогою дозиметричного приладу RADIAGEM-2000 з телескопічним гамма-
детектором TELESHDE було встановлено точне місцезнаходження капсули ДІВ 
(фото), визначено потужність дози гамма-випромінювання на різній відстані від 
неї, що дозволило: планувати роботи з вилучення капсули ДІВ з ґрунту, знизити до 
мінімуму опромінення аварійного персоналу; оцінити орієнтовну активність 
покинутого ДІВ для розрахунку біологічного захисту захисного контейнера. 

 

 
 

Фото. Тракторний причеп, у якому знаходився вивезений ґрунт з капсулою ДІВ 
(ліворуч), вилучення капсули ДІВ з ґрунту та завантаження її у транспортний 
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Захищеність відпрацьованих ДІВ 
 
Потенційно небезпечні відпрацьовані ДІВ вилучалися у підприємств, які їх не 

використовували, не забезпечували фізичний захист або через брак коштів не 
здійснювали розрядку високоактивних ДІВ з установок, перевірку герметичності та 
передачу на спеціалізовані підприємства.  

У 2011 році вилучено та забезпечено подальше безпечне зберігання таких 
відпрацьованих ДІВ: опромінювальних установок “Исследователь” Інституту 
біології південних морів (Севастополь), Інституту клітинної біології та генетичної 
інженерії (Київ),  ДНВП “РІУС” (Київ). Всього вилучено 123  ДІВ різного 
радіонуклідного складу загальною активністю понад 1000 Кі.  

Розроблено додатковий список підприємств - банкрутів, на яких планується 
вилучення ДІВ за кошти міжнародної допомоги.  У 2012 році планується 
продовжувати ці роботи. 

В червні 2011 року, в рамках міжнародного проекту «Зняття з експлуатації 
опромінювальних установок та GRS виконано комплекс робіт з вилучення 
відпрацьованих ДІВ з опромінювальної установки “Исследователь” Інституту 
клітинної біології та генної інженерії НАН України (м. Київ), що виконувались 
УДВП «Ізотоп» (фото 1-2).  

 

 
Фото 1-2 

          Після проведення обстеження умов зберігання відпрацьованих ДІВ у сховищі 
ДНВК «Київський інститут автоматики» (м  Київ, вул. Нагірна), Комісією за 
участю представників територіальних органів МНС, Держсанепідемслужби, 
Держатомрегулювання України та Київської міської державної адміністрації 8 
листопада 2011 з метою забезпечення радіаційного захисту населення та довкілля 
було рекомендовано терміново провести вилучення із сховища контейнерів з ДІВ 
та направити їх на ПЗРВ Київський ДМСК ДК УкрДО «Радон». 
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Фото 3-4 
 

Вилучення контейнерів, в яких можливе знаходження ДІВ і інших 
забруднених предметів та їх перевезення до ПЗРВ Київського ДМСК ДК УкрДО 
«Радон» здійснювалося 7 днів.  

      
Фото 5-6 

 
Ліцензування та нагляд за введенням в експлуатацію нових радіаційних 

технологій  з високим рівнем потенційної небезпеки 
 
Розвиток новітніх радіаційних технологій, перш за все, спостерігається в 

медицині. В 2011 році в м. Київ було прийнято в експлуатацію два сучасні центри 
ПЕТ-центри з циклотронним виробництвом. Важливим аспектом є забезпечення 
радіаційного захисту персоналу та пацієнтів. Держатомрегулюванням України (за 
підтримки Шведського регулюючого органу (SSM)) в 2011 році організовано 
стажування персоналу цих центрів в одній із провідних клінік Швеції з метою 
отримання персоналом медичних закладів практичних навиків з безпечної роботи 
на  циклотронах. 

У червні 2011 року в Києві відбувся  перший міжнародний семінар з 
медичної фізики «Медична фізика – сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. 
Новітні технології». Держінспекціями протягом 2011 року проведено серію 
семінарів  для персоналу медичних закладів по усім регіонам України з питань 
впровадження єдиних підходів до забезпечення  та контролю якості діагностичних 
та терапевтичних процедур з використанням ДІВ. Рекомендації МАГАТЕ з 
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існуючих методів радіаційного захисту персоналу та пацієнтів можна знайти на 
веб-сторінці МАГАТЕ: 
https://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/News/russian-posters.htm 
З метою підтримання міжнародних режимів безпеки з 2011 по 2012 рік, в рамках 
співробітництва з ЄС, проводиться оцінка відповідності національного 
законодавства положенням Європейських директив, зокрема Директиви Ради 
2003/122/ЄВРАТОМ щодо контролю за закритими високоактивними та 
покинутими ДІВ. Робота в рамках цього проекту дозволить найбільш ефективно, на 
основі передових європейських принципів та практик з безпеки, забезпечити 
імплементацію усіх положень директиви ЄС в законодавство України та посилити 
контроль за високоактивними та «покинутими» ДІВ в Україні.  Інформація, що 
стосується небезпеки «покинутих» ДІВ зазначена в Додатку 1. 
 
5.3. Добування та переробка уранових руд 
 

У 2011 році продовжувалися роботи з модернізації та реконструкції 
підприємств Державного підприємства “Східний гірничо-збагачувальний 
комбінат” (ДП“СхідГЗК”), яке є єдиним в Україні підприємством, що здійснює 
видобуток та переробку уранової руди. Метою цих робіт є як збільшення 
видобутку уранової руди, так і зменшення негативного впливу діяльності 
підприємств ДП ”СхідГЗК” на населення та довкілля. 

Так, експлуатації ділянки радіометричного сортування відвальної породи 
Смолінської шахти за допомогою використання сепараторів “Алуніт” і “Лазурит” 
дозволяє зменшити  об’єм відвалів щоквартально на ≈ 500000 тон, що позитивно 
впливає на навколишнє середовище та населення.  

  

2009 р.  2011 р.  
Фото.Відвали Смолінської шахти 

 
Видобування уранової руди здійснюється підземним способом на Смолінській 

та Інгульській шахтах (Кіровоградська область). В 2011 році до складу ДП “СхідГЗК” 
в якості відокремленого структурного підрозділу введена Новокостянтинівська шахта.  

Переробка уранових руд і отримання уранового концентрату (U3О8) 
здійснюється на гідрометалургійному заводі (ГМЗ) (м. Жовті Води). Відходи 
переробки уранових руд (хвости), що утворюються на ГМЗ, розміщуються на 
хвостосховищі “Щербаківське” в 5 км від м. Жовті Води.  

https://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/News/russian-posters.htm
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Фахівцями ДП“СхідГЗК” постійно виконуються пилопридавлюючі заходи на 
території хвостосховища, здійснюється постійний контроль технічного стану об’єктів 
ГМЗ, радіаційний моніторинг навколишнього середовища території заводу та його 
санітарно-захисної зони, дозиметричний контроль персоналу.  

Результати радіаційного моніторингу в 2011 році свідчать про стабільність 
радіаційного стану навколишнього середовища в зоні впливу об’єктів ДП“СхідГЗК” та 
відсутність будь-якого суттєвого шкідливого впливу його діяльності на населення та 
довкілля. 

В 2011 році продовжувалася реалізація затвердженої постановою КМУ від 
30.09.2009  
N 1029 “Державної цільової екологічної програми приведення в безпечний стан 
уранових об'єктів ВО “Придніпровський хімічний завод”, яке розташоване в 
м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області та до 1991 року також здійснювало 
переробку уранової руди.  

Виконання заходів Програми здійснює ДП“Бар’єр”, підпорядковане 
Мінпаливенерго України.  

Держатомрегулюванням України та його територіальним підрозділом - 
Центральною державною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки постійно 
вживаються необхідні заходи щодо забезпечення належного рівня радіаційної безпеки 
на уранових об’єктах України.  

 
5.4 Створення національної інфраструктури поводження з РАВ 
 
У Стратегії поводження з радіоактивними відходами в Україні визначені 

основні напрями та завдання з розвитку в Україні системи поводження з РАВ на 
період 50 років.  

Обраний стратегічний варіант розвитку системи поводження з РАВ в Україні 
передбачає: 

-   переробку РАВ АЕС на майданчиках АЕС до стану прийнятного для 
захоронення або довгострокового зберігання; 

- збір, кондиціонування, тимчасове зберігання, транспортування РАВ, які 
утворюються у медицині, науці, промисловості, на міжрегіональних 
спеціалізованих підприємствах з поводження з РАВ, що входять до складу ДК 
"УкрДО "Радон"; 

- централізоване захоронення низько- та середньоактивних короткоіснуючих 
РАВ та довгострокове зберігання довгоіснуючих та високоактивних РАВ усіх 
виробників України у сховищах на майданчику комплексу «Вектор»; 
           - захоронення довгоіснуючих та високоактивних РАВ у геологічному 
сховищі; 

- створення національної організації з поводження з РАВ, включаючи 
довготривале зберігання та захоронення РАВ; 

- забезпечення сталого і достатнього фінансування заходів з поводження з 
РАВ; 

- розвиток нормативно-правової бази та міжнародне співробітництво.  
Відповідно до Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження 

з РАВ здійснюється реалізація практичних завдань на період до 2017 року, а саме:  
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- удосконалення системи поводження з РАВ на АЕС шляхом спорудження та 
введення в експлуатацію установок, які забезпечать переробку РАВ до стану 
прийнятного для захоронення або довгострокового зберігання у централізованих 
сховищах; 

- технічне переоснащення та перепрофілювання державних міжрегіональних 
спеціалізованих підприємств з поводження з РАВ ДК "УкрДО "Радон" з пунктів 
захоронення РАВ у пункти збору та тимчасового контейнерного зберігання РАВ; 

- введення в експлуатацію приповерхневих сховищ для захоронення РАВ 
першої черги комплексу "Вектор"; 

- проектування та спорудження у складі другої черги комплексу "Вектор" 
сховищ для довгострокового зберігання довгоіснуючих та високоактивних РАВ, у 
тому числі осклованих РАВ від переробки ВЯП, що повертатимуться з Російської 
Федерації; РАВ у вигляді відпрацьованих ДІВ; довгоіснуючих РАВ 
чорнобильського походження; 

- розвиток системи поводження з РАВ, що утворилися внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, моніторинг, модернізацію та підвищення безпеки 
об’єктів зберігання РАВ, створених у перші роки ліквідації аварії; 

- виконання пошукових та науково-дослідницьких робіт щодо вибору 
майданчика для розміщення геологічного сховища; 

- підвищення кваліфікації та підготовка персоналу; 
- нормативно-правове забезпечення та міжнародне співробітництво. 

 
5.4.1 Поводження з РАВ у Зоні відчуження  

Чорнобильська Зона відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення 
– територія України, яка забруднена радіонуклідами внаслідок Чорнобильської 
катастрофи. За оцінками, загальний обсяг РАВ на території Зони відчуження (без 
об’єкта «Укриття») складає близько 2,8 млн. м3, з них понад 2,0 млн. м3 РАВ із 
загальною активністю близько 7х1015 Бк знаходяться в пунктах захоронення РАВ 
(ПЗРВ) та в пунктах тимчасової локалізації РАВ (ПТЛРВ), створених у 
післяаварійних умовах.  

З метою створення умов для ефективної реалізації державної політики у сфері 
поводження з РАВ, наказом МНС України від 9 грудня 2010 року, створено єдину 
національну експлуатуючу організацію з поводження з РАВ на стадії їх 
довгострокового зберігання і захоронення – ДСП «Централізоване підприємство 
з поводження з радіоактивними відходами» (ДСП «ЦППРВ»). Підприємство 
створене на базі двох підприємств ДСП “Комплекс” та ДСП “Техноцентр”, які 
здійснювали діяльність на етапах життєвого циклу сховищ для захоронення РАВ 
на території Зони відчуження. ДСП «ЦППРВ» призначене експлуатуючою 
організацією (оператором) на етапах експлуатації та закриття сховищ для 
захоронення РАВ: ПЗРВ «Буряківка», ПЗРВ «Підлісний», ПЗРВ «ІІІ-я черга 
ЧАЕС», комплексу «Вектор», у тому числі спеціально обладнаного 
приповерхневого сховища твердих РАВ промислового комплексу з поводження з 
твердими РАВ Чорнобильської АЕС (СОПСТРВ) та Централізованого сховища для 
довгострокового зберігання відпрацьованих високоактивних ДІВ (ЦСВДІВ), 
будівництво якого розпочато на майданчику комплексу «Вектор». 

ДСП «ЦППРВ» здійснює збирання, переробку та транспортування РАВ у 
Зоні відчуження, експлуатацію приповерхневих сховищ траншейного типу ПЗРВ 
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«Буряківка», а  також моніторинг та обслуговування недіючих ПЗРВ «Підлісний» і 
ПЗРВ «ІІІ-я черга ЧАЕС» та ПТЛРВ, з урахуванням умов виданих ліцензій 
Держатомрегулювання України.  

Крім цього, створено Державне спеціалізоване підприємство з управління 
капітальним будівництвом Зони відчуження (ДСП «УКБЗВ»), яке визначене 
єдиним замовником з капітального будівництва та ремонту в Зоні відчуження, 
призначене експлуатуючою організацією (оператором) на етапах вибору 
майданчика, проектування та будівництва сховищ для захоронення РАВ комплексу 
виробництв з дезактивації, транспортування, переробки та захоронення РАВ 
(кодова назва – «Вектор»), у тому числі, централізованого сховища для 
довгострокового зберігання відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання 
(ЦСВДІВ) на майданчику комплексу «Вектор». 

На ДСП «УКБЗВ» покладено відповідальність за: 
- завершення будівництва об’єктів Пускового комплексу першої черги 

комплексу «Вектор» – 2-х приповерхневих сховищ для захоронення РАВ ТРВ-1, 
ТРВ-2 та об’єктів інфраструктури, що технологічно пов’язані з цими сховищами; 

- проектування та будівництво об’єктів у складі другої черги комплексу 
"Вектор", відповідно до техніко-економічного обґрунтування інвестицій у 
будівництво ІІ черги комплексу виробництв "Вектор", схваленого розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 № 1605-р. 

 
Комплекс «Вектор», як елемент національної інфраструктури 

поводження з РАВ 
Майданчик комплексу «Вектор» розташований на території зони відчуження 

на відстані 11 км у південно-західному напрямі від Чорнобильської АЕС. Комплекс 
«Вектор» – створювався, як Комплекс виробництв з дезактивації, транспортування, 
переробки та захоронення РАВ з територій, забруднених внаслідок аварії на 
Чорнобильській АЕС.  

І черга комплексу «Вектор» пизначена для захоронення РАВ, що утворилися 
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Пусковий комплекс І черги включає два 
сховища для захоронення РАВ: ТРВ-1 (для захоронення відходів у залізобетонних 
контейнерах) та ТРВ-2 (модульне, для захоронення радіоактивних відходів 
навалом) та необхідні об’єкти інфраструктури. 

Стан будівельної готовності пускового комплексу досить високий, 
будівельні роботи на сховищах ТРВ-1 та ТРВ-2 повністю завершені, однак в 
цілому об’єкт перебуває у стані незавершеного будівництва.  

Упродовж 2011 року у складі комплексної державної експертизи було 
розглянуто та затверджено коригування проекту «Будівництво комплексу 
виробництв з дезактивації, транспортування, переробки та захоронення РАВ з 
територій, забруднених унаслідок аварії на ЧАЕС І черга – захоронення РАВ 
(кодова назва «Вектор»), коригування». Коригування проекту розроблено з метою 
забезпечення завершення робіт незавершеного будівництва об’єктів Пускового 
комплексу І черги комплексу «Вектор» та уточнення їх вартості.  
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      Майданчик комплексу «Вектор» – основні об’єкти Пускового  комплексу першої черги та СОПСТРВ 
 

ІІ черга комплексу «Вектор», відповідно до техніко-економічного 
обґрунтування інвестицій у будівництво ІІ черги комплексу виробництв «Вектор», 
схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 року, 
передбачає спорудження об’єктів, призначених для поводження з РАВ, які мають 
забезпечити: 

–  переробку низько- та середньоактивних РАВ, у тому числі довгоіснуючих, 
на установках пресування, спалювання, цементування; 

–  захоронення короткоіснуючих низько- та середньоактивних РАВ як 
Чорнобильського походження (у тому числі, утворених в процесі експлуатації 
об’єкта «Укриття» та реалізації ПЗЗ), так і кондиційованих РАВ (утворених під час 
експлуатації та зняття з експлуатації діючих АЕС України); 

–  переробку, захоронення або довгострокове зберігання РАВ, у тому числі у 
вигляді відпрацьованих ДІВ, що утворюються на промислових підприємствах, у 
медичних, науково-дослідних та інших закладах; 

–  довгострокове зберігання довгоіснуючих та високоактивних РАВ, 
–  довгострокове зберігання високоактивних РАВ, що утворюватимуться під 

час переробки в Російській Федерації відпрацьованого ядерного палива 
українських АЕС. 

У складі ІІ черги комплексу «Вектор» розпочато спорудження 
Централізованого сховища для довгострокового зберігання відпрацьованих 
високоактивних ДІВ, включаючи впровадження технології їх переробки та 
упакування для довгострокового зберігання з урахуванням подальшого 
захоронення. Реалізація цього проекту відбувається в рамках міжнародного 
технічного співробітництва за ініціативою Групи Восьми (G-8) "Глобальне 
партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення", 
спрямованого на створення в Україні системи поводження з відпрацьованими ДІВ. 
Головним інвестором проекту є Великобританія. 

Крім цього, за підтримки Європейської Комісії розпочато розробку Техніко-
економічного обґрунтування на проектування тимчасових сховищ для 
високоактивних та довгоіснуючих РАВ у складі ІІ черги комплексу "Вектор". 

 
Існуючі об’єкти, призначені для поводження з РАВ на території зони 

відчуження.  
ПЗРВ і ПТЛРВ у Зоні відчуження створювались в екстремальних 

післяаварійних умовах у 1986-1988 роках, і не відповідають чинним на сьогодні 
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нормативним вимогам до об’єктів, призначених для поводження з РАВ. На 
виконання особливих умов ліцензії, з метою підвищення рівня безпеки цих 
об’єктів, ДСП «ЦППРВ» розроблено "План заходів з підвищення безпеки ПЗРВ і 
ПТЛРВ", відповідно до завдань Загальнодержавної цільової екологічної програми 
поводження з РАВ. Згідно із цим планом проводиться: розробка та реалізація 
проектів консервації ПЗРВ «Підлісний» та ПЗРВ «ІІІ-я черга ЧАЕС» (для захисту 
від деградації та підтримки необхідних локалізуючих функцій інженерних бар’єрів 
на період до прийняття рішення щодо подальшого поводження із розміщеними у 
цих ПЗРВ РАВ); переоцінка безпеки та аналіз можливості розширення ПЗРВ 
«Буряківка»; обстеження та приведення в безпечний стан територій ПТЛРВ.  

 
ПЗРВ «Буряківка» експлуатується з 1987 року.  
Сховища ПЗРВ «Буряківка» – це приповерхневі сховища (траншеї) для 

захоронення РАВ (30 траншей), розміщені на майданчику розміром 1200 х 700 
метрів, споруджені з метою захоронення аварійних РАВ. Основним інженерним 
бар’єром, що забезпечує локалізацію радіонуклідів є спеціально укладений 
глиняний екран товщиною 1 метр. Проектний об’єм заповнення кожної траншеї 
становить 20-35 тис.м3 РАВ. 

Всього у сховищах ПЗРВ «Буряківка» розміщено низько- та 
середньоактивних РАВ загальною масою близько 1314,4 тис. тонн (654,1 тис.м3), 
сумарною активністю 2,583х1015 Бк (оціночні дані). Резерв ПЗРВ «Буряківка» 
становить близько 35-40 тис. м3 (3 - 6%) РАВ. Протягом 2011 року до сховищ ПЗРВ 
було прийнято на захоронення 39,355 тис. тонн (27,2 тис. м3) РАВ.  

У зв’язку із вичерпанням об’ємів для захоронення РАВ у сховищах ПЗРВ 
«Буряківка» розглядається можливість щодо реалізації проекту реконструкції 
ПЗРВ «Буряківка», з метою створення додаткових потужностей для захоронення 
низько- й середньоактивних РАВ, які утворюватимуться при роботах на 
Чорнобильській АЕС та у Зоні відчуження. Реалізація цього проекту 
передбачається із залученням технічного співробітництва в рамках інструменту 
співробітництва з ядерної безпеки – INSC, запровадженого Європейською 
Комісією. Рішення щодо можливості та шляхів реалізації реконструкції ПЗРВ 
«Буряківка» планується приймати за результатами переоцінки безпеки щодо 
забезпечення експлуатаційної та довготривалої безпеки об’єкта, з урахуванням вже 
розміщених та запланованих для захоронення обсягів РАВ, характеристик 
існуючих захисних інженерних бар’єрів.  

У 2011 році за результатами радіоекологічного моніторингу навколишнього 
природного середовища на території ПЗРВ «Буряківка» випадків перевищення 
контрольних рівнів забруднення радіонуклідами атмосферного повітря, ґрунтів та 
ґрунтових вод не зафіксовано.  
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                  Мал. Динаміка надходження ТРВ на ПЗРВ «Буряківка» за період 2000 – 2011 рр. 
 
ПЗРВ «Підлісний» (експлуатувався з грудня 1986 року до 1988 року).  
ПЗРВ «Підлісний» спочатку був призначений для захоронення РАВ, які мали 

потужність експозиційної дози (ПЕД) від 5 до 50 Р/год. Далі, враховуючи 
необхідність, що виникла під час ліквідації аварії, було прийнято рішення про 
завантаження у модуль Б-1 РАВ у контейнерах з ПЕД до 250 Р/год.  

За даними інвентаризаційної відомості про РАВ Зони відчуження сумарна 
активність розміщених, у модулях А-1 та Б-1 РАВ оцінена в 2,6∙1015 Бк. У модуль 
А-1 завантажено приблизно 2650 м3, у модуль Б-1 завантажено приблизно 1310 м3 
РАВ (частково у контейнерах). Усі РАВ, розміщені у модулях ПЗРВ «Підлісний», 
відносяться до високо- та середньоактивних довго існуючих РАВ, остаточне 
захоронення яких можливе у глибоких геологічних формаціях. 

 

 
Модулі А-1 та Б-1 ПЗРВ "Підлісний" 
 
На виконання особливих умов ліцензії у 2010 році розроблено та узгоджено 

проект закриття сховищ ПЗРВ «Підлісний», який передбачає створення нових та 
укріплення існуючих інженерних бар’єрів з метою тимчасового попередження 
розповсюдження радіоактивних речовин у навколишнє середовище.  

У 2011 році розпочато фізичні роботи з реалізації проекту закриття сховищ 
ПЗРВ «Підлісний», в ході яких мають бути виконані такі основні роботи, як 
підготовка і монтаж фундаментів, збирання і монтаж габаритних конструкцій даху, 
покриття модулів об’єкту металопрофілем, облаштування дренажних систем та 
обвалування, посів трав тощо. Також заплановано облаштувати додаткові 
спостережні свердловини для удосконалення систем моніторингу ПЗРВ 
«Підлісний». 
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Основна увага з боку Держатомрегулювання України при реалізації проекту 
закриття сховищ ПЗРВ «Підлісний» приділяється питанням забезпечення 
радіаційної безпеки персоналу,що здійснює роботи на майданчику ПЗРВ 
«Підлісний» в умовах підвищених полів іонізуючого випромінювання. 

 
ПЗРВ «ІІІ-я черга ЧАЕС» (експлуатувався у 1986 році).  
У сховище завантажено радіоактивні матеріали у вигляді грунту, 

металобрухту, деревини, будівельних відходів, обладнання з проммайданчика 
Чорнобильської АЕС. Всього було прийнято РАВ у металевих контейнерах  –  12,4 
тис.м3 та навалом –  
13,8 тис.м3. За результатами інвентаризації встановлено, що середня потужність 
ефективної  дози всередині сховища – 150 мкЗв/год, а максимальна – 500 мкЗв/год. 
Загальна активність РАВ оцінена в 4,7∙1014 Бк. 

На виконання особливих умов ліцензії у 2011 році розроблено та узгоджено 
проект закриття сховища ПЗРВ «III-я черга ЧАЕС», який передбачає спорудження 
додаткового обвалування над сховищем, що дозволить виключити потрапляння 
атмосферних опадів, а також вдосконалення моніторингу шляхом облаштування 
додаткових моніторингових свердловин. За оцінками, реалізація проекту тимчасово 
стабілізує  радіаційну  обстановку в районі розміщення сховища.  

Питання довготривалої безпеки ПЗРВ «ІІІ черга ЧАЕС» і пов’язані зі 
сховищем ризики з огляду на багаторічне підтоплення потребують детальнішого 
аналізу при проведенні переоцінки безпеки. Подальші заходи щодо приведення 
ПЗРВ «ІІІ черга ЧАЕС» у безпечний стан мають бути визначені з урахуванням 
переоцінки безпеки та системних моніторингових спостережень. 

ДСП «ЦППРВ» проводить регламентні роботи з обслуговування та 
забезпечення безпеки ПЗРВ «Підлісний» і ПЗРВ «III-я черга ЧАЕС».  

На території Зони відчуження розміщено дев’ять ПТЛРВ: “Станція Янів”, 
“Нафтобаза”, “Піщане плато”, “Рудий ліс”, “Стара Будбаза”, “Нова Будбаза”, 
"Прип’ять”, “Копачі”, “Чистогалівка”, загальною площею майже 10 гектарів, на 
територіях яких розміщені траншеї і бурти з РАВ. Оціночна кількість траншей і 
буртів на територіях ПТЛРВ - 1000 шт. Карти розташування траншей і буртів і дані 
про розміщенні в них РАВ на час створення ПТЛРВ відсутні. У попередні роки 
повністю обстежені ПТЛРВ «Нафтобаза» і ПТЛРВ «Піщане Плато», частково 
обстежені ПТЛРВ «Рудий Ліс» і ПТЛРВ «Станція Янів». На сьогодні для частини 
ПТЛРВ ще залишаються невідомими точні місця розтушування траншей і буртів, 
та характеристики розміщених у них РАВ.   
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          Тому подовжуються заходи із обстеження та інвентаризації ПТЛРВ з метою 
прийняття обґрунтованих рішень щодо поводження з ними (консервація, закриття, 
вилучення, перезахоронення тощо) для забезпечення мінімізації негативного 
впливу на людей та навколишнє середовище.  
 При цьому, в першу чергу рішення щодо ліквідації буртів та траншей ПТЛРВ 
мають прийматися для територій, де відбуваються сезонні підтоплення (ПТЛРВ 
«Нафтобаза»), та там, де проводяться роботи в рамках проектів зняття з 
експлуатації ЧАЕС та перетворення об’єкта «Укриття» в екологічно безпечну 
систему (ПТЛРВ «Стара будбаза», ПТЛРВ «Нова будбаза»). 

Встановлений контрольний рівень річної індивідуальної дози опромінення 
персоналу ДСП “ЦППРВ”, який безпосередньо виконує роботи з експлуатації 
ПЗРВ та ПТЛРВ, становить 8 мЗв/рік (зовнішнє опромінення 5 мЗв/рік, внутрішнє 
опромінення 3 мЗв/рік).  Дози опромінення персоналу підприємства протягом 2011 
року склали від 2 до 5 мЗв. 

 
5.4.2 Поводження з РАВ, що утворюються при використанні ДІВ 
 
Згідно із ліцензіями Держатомрегулювання України спеціалізовані 

підприємства на територіях закріплених за ними зон обслуговування, забезпечують 
збір, транспортування та безпечне розміщення відпрацьованих ДІВ та РАВ, що 
утворюються при використанні ДІВ, у спеціально призначених для цього 
сховищах. 
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Прийнято спецкомбінатами ДК “УкрДО “Радон” на зберігання за 2011 
рік: 

ТРВ 
(у тому числі ДІВ у біозахисті) Підприємства 

ДК УкрДО 
“Радон” 

Маса 
ТРВ, 
т 

Кільк. ДІВ, 
шт. 

Маса б/з, 
т. 

Активн., 
Бк 

Сумарна активність 
на дату приймання,  
Бк 

ДДМСК 33,09 1302 6,19 4,96E+12 4,96E+12 
КДМСК  9,94 3329 2,14 5,51E+12 9,58E+12 
ЛДМСК 2,86 339 0,50 9,82E+10 9,82E+10 
ОДМСК 6,47 1529 1,59 9,06E+11 9,06E+11 
ХДМСК 36,14 2212 1,19 2,20E+12 2,20E+12 
ВСЬОГО 88,50 8711 11,60 1,37Е+13 1,77Е+13 

Примітка:  
1. Всього прийнято на зберігання 8711 од. відпрацьованих закритих ДІВ, РІП. 
2. Маса прийнятих на спецпідприємства твердих РАВ  та біозахисту разом складає 100,1 т. 

 
Сховища РАВ на промислових майданчиках ДМСК були споруджені у 60-х 

– 70-х роках минулого сторіччя за типовими проектами, як сховища для 
захоронення РАВ. Тобто вилучення, розміщених у сховищах РАВ не 
передбачалося. Однак у 90-х роках були прийняті рішення щодо переходу ДМСК 
на технологію тимчасового контейнерного зберігання РАВ, що передбачає 
можливість прийняття подальших рішень щодо вилучення РАВ із сховищ та їх 
переміщення на довгострокове зберігання чи захоронення до сучасних сховищ 
РАВ, які відповідають міжнародним вимогам. Сьогодні, спорудження таких 
сховищ, відповідно до Стратегії поводження з РАВ в Україні та Загальнодержавної 
цільової екологічної програми поводження з РАВ передбачається на майданчику 
комплексу «Вектор» на території зони відчуження.  

ДМСК продовжують перепрофілювання та переоснащення у пункти 
тимчасового зберігання РАВ. Вжиті першочергові заходи із впровадження 
технології зберігання РАВ: для уникнення потрапляння атмосферних опадів 
споруджені накриття ангарного типу над незаповненими сховищами РАВ, ДМСК 
забезпечуються контейнерами тимчасового зберігання РАВ, розроблені типові 
технологічні інструкції з тимчасового зберігання РАВ та відпрацьованих ДІВ. 
Подальші заходи в частині переоснащення та перепрофілювання спецкомбінатів 
визначені у Загальнодержавній цільовій екологічній програмі поводження з РАВ. 
При цьому рішення щодо планування та реалізації конкретних заходів, зокрема, 
щодо будівництва, модернізації, реконструкції сховищ РАВ для забезпечення їх 
подальшої безпечної експлуатації, вилучення та перепакування розміщених у 
сховищах РАВ, перевезення до централізованих сховищ РАВ тощо мають 
ґрунтуватися на результатах оцінки безпеки сховищ РАВ. Особливо це стосується 
сховищ РАВ, експлуатація яких здійснювалась у попередній період за технологією 
захоронення і для яких оцінка безпеки, яку  вимагають умови ліцензії, дозволить 
обґрунтувати період безпечного існування таких сховищ, протягом якого буде 
забезпечено локалізацію розміщених у них РАВ.  
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Сховище ангарного типу Харківського ДМСК (вигляд зовні та всередині) 
 
Разом з цим, проведений Держатомрегулювання України аналіз виконання 

ДМСК завдань та заходів в рамках перепрофілювання та переоснащення, вказує на 
необхідність активізації діяльності спеціалізованих підприємств щодо виконання 
конкретних заходів, які безпосередньо впливають на безпеку здійснення діяльності, 
у тому числі визначних особливими умовами ліцензій Держатомрегулювання 
України, серед яких: 

- здійснення переробки накопичених рідких РАВ на Дніпропетроському, 
Київському та Одеському ДМСК; 

- забезпечення ДМСК необхідною номенклатурою контейнерів для окремого 
розміщення відпрацьованих ДІВ різних типів, з метою оптимізації подальшого 
поводження з РАВ у вигляді відпрацьованих ДІВ; 

- проведення переоцінки безпеки сховищ РАВ на ПЗРВ ДМСК тощо. 
Результати радіаційного контролю та моніторингу за 2011 рік підтверджують 

відсутність перевищення нормативно встановлених рівнів впливу об’єктів ДМСК 
на людей та навколишнє природне середовище.  

В межах здійснення своєї діяльності, спеціалізовані підприємства на 
територіях відповідних зон обслуговування залучаються до реагування та ліквідації 
наслідків у випадках виявлення радіоактивно забруднених матеріалів, наприклад, 
металобрухту із фрагментами, які забруднені радіонуклідами вище допустимих 
рівнів, радіаційні забруднення у побутових відходах, а також "покинутих" ДІВ. Всі 
такі ДІВ направляються до сховищ спеціалізованих підприємств, де забезпечується 
їх безпечне та контрольоване зберігання, локалізація від потрапляння у 
навколишнє природне середовище та місць доступних для населення.  
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    6.  Безпека перевезення радіоактивних матеріалів 
 

Перевезення радіоактивних матеріалів територією України здійснюються на 
підставі ліцензій, які видаються Держатомрегулюванням України. За обсягами 
діяльності найбільшими перевізниками є НАЕК «Енергоатом», Східний гірничо-
збагачувальний комбінат, Українське державне виробниче підприємство «Ізотоп», 
Державні міжобласні спеціальні комбінати Українського державного об’єднання 
«Радон», Державне підприємство «Укргеофізика». На кінець 2011 року 41 
підприємство здійснює діяльність з перевезення радіоактивних матеріалів і 
отримали відповідні ліцензії. За 2011 рік Держатомрегулюванням України було 
видано, внесено змін та переоформлено 17 ліцензій.  

Під час імпорту, експорту та транзиту радіоактивних матеріалів 
Держатомрегулюванням України видаються дозволи на здійснення міжнародних 
перевезень. У 2011 році було надано 107 дозволів, зокрема на перевезення:  

- свіжого та відпрацьованого ядерного палива АЕС України – 14; 
- ядерного палива АЕС Словаччини, Угорщини та Болгарії – 10; 
- інших радіоактивних матеріалів – 79. 
Продовжено та внесено зміни до 41 дозволу. 
Основним фактором забезпечення безпеки під час перевезення 

радіоактивних матеріалів є застосування  транспортних пакувальних комплектів, 
конструкція яких відповідає правилам ядерної та радіаційної безпеки.  
Типовий транспортний пакувальний комплект для великої кількості 

радіоактивних матеріалів складається із захисного контейнера (мал.6.1.), який 
розміщується в охоронній тарі (мал.6.2), що служить для захисту захисного 
контейнера від механічних і теплових ушкоджень.  

 
 

мал.6.1. Захисний контейнер мал.6.2. Охоронна тара 
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Такі пакувальні комплекти підлягають жорстким випробуванням (мал.6.3, 6.4) 
для виключення витоку радіоактивних матеріалів в навколишнє середовище під час 
можливих транспортних аварій.  

Мал.6.3. Скидання з висоти 9 м Мал.6.4. Теплове випробування 
  
Держатомрегулювання здійснює затвердження конструкцій пакувальних 

комплектів, що проектуються та виготовляються в Україні із наданням 
сертифіката, та підтверджує сертифікати на пакувальні комплекти, в яких 
здійснюються перевезення свіжого та відпрацьованого ядерного палива для АЕС 
України та транзитні перевезення. У 2011 році Держатомрегулюванням було 
видано 11 сертифікатів про затвердження конструкцій пакувальних комплектів та 
спеціальних умов перевезення радіоактивних матеріалів. 

Комплекс заходів, передбачених законодавством для регулювання 
перевезень радіоактивних матеріалів, забезпечує достатній рівень безпеки 
персоналу, населення та довкілля при перевезеннях. У 2011 році  в Україні не було 
зареєстровано інцидентів та аварій при перевезенні радіоактивних матеріалів.  

 
 
7. Участь громадськості у вирішенні проблем ядерної та радіаційної 

безпеки 
 
Ще один напрям діяльності, якому Держатомрегулювання України приділяє 

особливу увагу, - взаємодія з громадськістю та засобами масової інформації. 
 Щотижня керівництво Держатомрегулювання України відповідає на 

запитання громадян під час особистого прийому. Двічі на місяць за участю Голови 
та заступників Голови Держатомрегулювання проводяться прямі телефонні лінії з 
питань регулювання ядерної та радіаційної безпеки в Україні.  

Джерелом оперативної інформації для громадян щодо стану ядерної та 
радіаційної безпеки є сайт Держатомрегулювання www.snrc.gov.ua. Щоденно тут 
розміщуються відомості про стан енергоблоків; щотижня – короткі довідки про 
стан експлуатаційної безпеки енергоблоків. На сайті також можна ознайомитись зі 
спеціалізованими новинами, нормативно-правовими актами, планами робіт та 
звітами Держатомрегулювання, а також взяти участь в обговоренні проектів 
нормативно-правових актів та актуальних питань ядерної та радіаційної безпеки.  

http://www.snrc.gov.ua
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Діалог Держатомрегулювання України з громадськістю та ЗМІ значно 
активізувався у березні - квітні 2011 року, коли після подій на АЕС «Фукусіма-
Даічі» в Японії та у зв‘язку з 25-ми роковинами Чорнобильської катастрофи 
зросла потреба в роз’ясненнях щодо забезпечення безпечного використання ядерної 
енергії в Україні. Керівництво Держатомрегулювання України постійно надавало 
коментарі, роз’яснення, інтерв’ю. Голова та заступники Голови, провідні фахівці 
Держатомрегулювання України запрошувались до участі у телевізійних програмах 
та надавали інтерв‘ю національним та іноземним ТВ-каналам, інформаційним 
агентствам та друкованим ЗМІ з питань ядерної та радіаційної безпеки. На веб-сайті 
Держатомрегулювання України www.snrc.gov.ua щоденно (а за потреби й частіше) 
оновлювалась авторизована інформація про стан аварійної АЕС «Фукусіма-Даічі» та 
стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні. 

 
Іншим важливим кроком в цій сфері у 2011 році стало публічне обговорення 

результатів «стрес-тестів» енергоблоків АЕС України. Таке обговорення було 
проведено 24-25 листопада 2011 року в рамках відкритого засідання Колегії 
Державної інспекції ядерного регулювання України «Про результати виконання 
цільової позачергової оцінки стану безпеки діючих енергоблоків АЕС та сухого 
сховища відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП) Запорізької АЕС з 
урахуванням подій на АЕС «Фукусіма-Даічі» (стрес-тести)».  

 
 
Під час засідання були обговорені доповіді директорів діючих українських 

АЕС та представників експертних організацій. Учасники засідання мали  змогу 
отримати відповіді на свої запитання від керівництва експлуатуючої організації та 
органу ядерного регулювання України.  У засіданні взяли участь представники 
громадських організацій та ЗМІ, представники Секретаріату Кабінету Міністрів 
України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства 
надзвичайних ситуацій України, профільних комітетів Верховної Ради України, 
обласних державних адміністрацій та обласних рад, представники органів ядерного 
регулювання Російської Федерації, Словаччини, Німеччини і Болгарії. Наприкінці 
року Державна інспекція ядерного регулювання України надіслала до Європейської 

http://www.snrc.gov.ua
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Комісії Національний звіт щодо результатів проведення «стрес-тестів» для АЕС 
України та розмістила його на своєму офіційному веб-сайті www.snrc.gov.ua . 

18 лютого 2011 року ініціативна група, за участі представників 
Держатомрегулювання України, провела установчі збори щодо створення 
Громадської ради при Державній інспекції ядерного регулювання України. 
Шляхом відкритого голосування було прийнято рішення про утворення Громадської 
ради, затверджено її склад та обрано керівництво. До Громадської ради при 
Держатомрегулювання України увійшло 11 уповноважених представників 
інститутів громадянського суспільства України, серед яких Толкачов Олексій 
Анатолійович (Громадська організація «Громадський комітет національної безпеки 
України») – Голова Громадської ради та Голубовська-Онісімова Ганна Миколаївна 
(Всеукраїнська екологічна громадська організація «МАМА-86») – заступник Голови 
Громадської ради.  

 
Протягом 2011 року було проведено 4 засідання Громадської ради, на яких було 
розглянуто: 

− Обрання керівництва Громадської ради, проекту Положення Громадської ради 
та плану роботи Громадської ради на 2011 рік.  

− Стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні в контексті аварії на АЕС 
Фукусіма-Даічі. 

− Проект Закону України «Про Національну комісію ядерного регулювання 
України».  

− Питання ядерної безпеки та процес консультацій з громадськістю щодо 
будівництва на базі ННЦ «ХФТІ» (м. Харків) дослідницької ядерної 
установки. 

− Результати «стрес-тестів» для діючих енергоблоків АЕС України. 
Окрема увага у 2011 році Держатомрегулюванням України приділялась 

реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації», що 
набув чинності 9 травня 2011 року, – забезпеченню доступу громадськості до 
публічної інформації в системі регулювання ядерної та радіаційної безпеки в 
Україні. Більш детально з цим питанням можна ознайомитися на веб-сайті 
Держатомрегулювання України www.snrc.gov.ua у розділі «Доступ до публічної 
інформації». 
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