
 

 
 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Доповідь 
про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні 

у 2002 році 
 
 
 

КИЇВ – 2003 
 
 



 
 ЗМІСТ Стр. 
   
 Вступ 3 
 Перелік скорочень та термінів 5 
1 Державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки 7 
2.1 Ядерна енергетика 9 
2.2 Запорізька АЕС 16 
2.3 Рівненська АЕС 21 
2.4 Хмельницька АЕС 27 
2.5 Южно-Українська АЕС 32 
2.6 Чорнобильська АЕС 35 
3 Дослідницькі реактори 41 
4 Стан ядерної та радіаційної безпеки в зоні відчуження 43 
5 Використання джерел іонізуючого випромінювання 49 
6 Уранодобувна та уранопереробна промисловість 53 
7 Перевезення радіоактивних матеріалів 56 
8 Аварійна готовність та кризове реагування 57 
9 Фізичний захист ядерних  матеріалів  та ядерних установок 61 
10 Протидія  незаконному  обігу ядерних та радіоактивних матеріалів 63 
11 Режим гарантій нерозповсюдження ядерної зброї 64 
12 Роль міжнародного співробітництва у зміцненні режиму ядерної та 

радіаційної безпеки 
65 

13 Науково-технічна підтримка ядерної галузі, підготовка та підвищення 
кваліфікації кадрів 

69 

14 Робота з громадськістю 72 
 Додатки  
 



ВСТУП
 
Доповідь про стан ядерної та радіаційної 
безпеки в Україні в 2002 році 
підготовлена Державним комітетом 
ядерного регулювання України на 
виконання вимог “Конвенції про доступ 
до інформації, участь громадськості в 
процесі прийняття рішень та доступ до 
правосуддя з питань, що стосуються 
довкілля”, Закону України “Про 
використання ядерної енергії та 
радіаційну безпеку” та відповідно до 
Положення про Держатомрегулювання 
України. 

Мета Доповіді: 

•  висвітлити  державну  політику  у  
сфері використання ядерної енергії та 
забезпечення додержання вимог ядерної і 
радіаційної безпеки у 2002 році, яка 
полягає у:  

- здійсненні  державного  регулювання  
безпеки використання  ядерної  енергії, 
додержання вимог ядерної та радіаційної 
безпеки;  

- удосконаленні ядерного законодавства 
України та розвитку національної 
нормативної бази з ядерної та радіаційної 
безпеки; 

- здійсненні державного нагляду за 
додержанням законодавства, норм, 
правил і стандартів з використання 
ядерної енергії, вимог ядерної та 
радіаційної безпеки; 

- координації діяльності центральних та 
місцевих органів виконавчої влади, що 
відповідно до законодавства здійснюють 
державне регулювання ядерної та 
радіаційної безпеки;  

•   охарактеризувати стан ядерної та 
радіаційної безпеки України в 2002 році; 
•  продемонструвати практичні 
результати застосування принципу 
пріоритету безпеки у сфері використання 
ядерної енергії, встановленого 
законодавством України; 
•  виявити важливі з точки зору ядерної 
та радіаційної безпеки проблеми, на 

вирішення яких має спрямовуватися 
діяльність органів  
державної влади для підвищення 
досягнутого у 2002 році рівня ядерної та 
радіаційної безпеки. 

У Доповіді надається інформація про 
заходи, які були запроваджені 
компетентними органами державної 
влади, підприємствами та організаціями 
атомної галузі для вирішення проблем 
поліпшення стану ядерної та радіаційної 
безпеки задля зменшення ризиків 
опромінення персоналу, населення та 
навколишнього природного середовища.  

Реалізація цих заходів разом із 
позитивними змінами, які відбулись в 
економіці України у 2002 році, сприяли 
покращенню ситуації в ядерній 
енергетиці. 

У 2002 році грошова частка розрахунків 
за відпущену електроенергію НАЕК 
“Енергоатом” від вартості відпущеної 
електроенергії значно зросла у 
порівнянні з попередніми роками (2001 
році – 54.5%, 2000 році – 39%) і склала 
74% (без урахування інших видів 
розрахунків). Це дало змогу збільшити 
виробництво електроенергії з одночасним 
впровадженням заходів з підвищення 
безпеки експлуатації атомних 
електростанцій.  

За 2002 рік атомні електростанції 
виробили 78000 млн.кВт·год 
електроенергії, що на 2.4% більше ніж у 
2001 році. Коефіцієнт використання 
встановленої потужності збільшився 
порівняно з минулим роком на 1.7%. 
Кількість порушень у роботі АЕС 
знизилась до 45 у порівнянні з 67 – у 
2001 та 71 - у 2000 роках. За 
результатами  проведеного 
Держатомрегулюванням комплексного 
аналізу стану безпеки, рівень безпеки 
АЕС України відповідає світовим 
стандартам. Точку зору регулюючого 
органу України повністю поділяють 
компетентні органи іноземних держав, 
що  підтверджено в заключних 
документах Другої наради країн-



учасниць Конвенції про ядерну безпеку, 
яка проходила у квітні 2002 року в штаб-
квартирі МАГАТЕ у Відні. 

Значне місце в Доповіді відведено 
питанням аварійної готовності, кадрового 
та наукового забезпечення, міжнародного 
співробітництва та роботі з 
громадськістю.  

В умовах загрози ядерного тероризму у 
всьому світі  набули гостроти питання 
фізичного захисту ядерних установок, 
ядерного матеріалу, інших джерел 
іонізуючого випромінювання та  
нерозповсюдження ядерної зброї. 
Діяльність органів державної влади по 
протидії ядерному тероризму окремо 
висвітлюється в Доповіді. 

При підготовці Доповіді використані 
матеріали інспекційних перевірок, звіти 
організацій, що здійснюють діяльність у  

сфері використання ядерної енергії, а 
також інформаційні та аналітичні 
матеріали, надані Міністерством палива 
та енергетики України, Національною 
атомною енергогенеруючою компанією 
“Енергоатом”, Міністерством охорони 
здоров’я України та Міністерством з 
питань надзвичайних ситуацій та у 
справах захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи України. 



ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА ТЕРМІНІВ 
 
АЕС  -  атомна електростанція 
АЗПА  -  аналіз запроектних аварій 
АПА  -  аналіз проектних аварій 
ВВЕР  -  водо-водяний енергетичний реактор 
ВКЗ  -  вентильований контейнер зберігання 
ВТВЗ  -  відпрацьована тепловиділяюча збірка 
БГК  -  багатомісний герметичний кошик 
ВП  -  відокремлений підрозділ 
ВЯП  -  відпрацьоване ядерне паливо 
ГЦН  -  головний циркулярний насос 
ГІУ  -  Головне управління державної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки 
Держатомрегулювання  -  Державний комітет ядерного регулювання України 
ДІВ  -  джерело іонізуючого випромінювання 
ДМСК  -  державний міжобласний спеціалізований комбінат 
ДСП  -  державне спеціалізоване підприємство 
ЗАБ  -  звіт аналізу безпеки  
ЗС  -  зразки-свідки 
ІАБ  -  імовірнісний аналіз безпеки  
ІАСК  -  інтегрована автоматизована система контролю 
КВВП  -  коефіцієнт використання встановленої потужності 
КМУ  -  Кабінет Міністрів України 
КР  -  корпус реактора 
МАГАТЕ  -  Міжнародне агентство з атомної енергії 
Мінпаливенерго  -  Міністерство палива та енергетики України 
НАЕК “Енергоатом”  -  Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” 
НТЦ  -  навчально-тренувальний центр 
НЦ “ІЯД”  -  науковий центр “Інститут ядерних досліджень”   
ОР СУЗ  -  органи регулювання систем управління захисту 
ОУ  -  об’єкт “Укриття” 
ПГ  -  парогенератор 
ПЕД  -  потужність експозиційної дози 
ПЗРВ  -  пункт захоронення РАВ 
ПЗЗ  -  план здійснення заходів на об’єкті “Укриття” 
ПК  -  перевантажувальний контейнер 
ПММ  -  паливовміщуючі матеріали 
ППР  -  планово-попереджувальний ремонт 
ПТЛРВ  -  пункт тимчасової локалізації радіоактивних відходів 
РАВ  -  радіоактивні відходи 
РАЕС  -  Рівненська АЕС 
РК  -  радіаційний контроль 
РРВ  -  рідкі радіоактивні відходи 
РУ  -  реакторна установка 
САОЗ  -  система аварійного охолодження зони 
СБ  -  система безпеки 
СВБ  -  система важлива для безпеки 
СВО  -  спецводоочистка 
СВРК  -  система внутрішньореакторного контролю 
СГІУ  -  система групового та індивідуального управління 
СІЯЕП  -  Севастопольський Інститут ядерної енергетики і промисловості 



СЛР  -  самопідтримна ланцюгова реакція 
СРРВ  -  сховище рідких радіоактивних відходів 
СТРВ  -  сховище твердих радіоактивних відходів 
СУЗ  -  система управління захисту 
TACIS - Програма технічної допомоги країнам-членам Співдружності незалежних держав 
ТВЕЛ  -  тепловиділяючий елемент 
ТЕО  -  техніко-економічне обґрунтування  
ТОБ  -  технічне обґрунтування безпеки  
ТРВ  -  тверді радіоактивні відходи 
УГУ  -  установка глибокого упарювання 
ХАЕС  -  Хмельницька АЕС 
ЧАЕС  -  Чорнобильська АЕС 
ЮУ АЕС  -  Южно-Українська АЕС 
ЯУ  -  ядерна установка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯДЕРНОЇ ТА РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 
 

  
Ключова роль у реалізації державної політики у 
сфері використання ядерної енергії та 
забезпеченні додержання вимог ядерної та 
радіаційної безпеки належить Державному 
комітету ядерного регулювання України, 
утвореному Указом Президента України від 5 
грудня 2000 року № 1303/2000. 
 

Метою державного  регулювання ядерної та 
радіаційної безпеки у сфері використання 
ядерної енергії є зменшення ризиків 
опромінення персоналу, населення та 
навколишнього природного середовища, що  
досягається шляхом: 
 

• приведення безпеки діючих АЕС у 
відповідність до чинного  законодавства 
України та міжнародно визнаних вимог з 
ядерної та радіаційної безпеки; 
• забезпечення безпеки зняття з експлуатації 
Чорнобильської АЕС; 
• забезпечення безпеки при поводженні з РАВ 
і ДІВ та їх перевезенні; 
• зменшення радіаційного впливу  уранових 
об`єктів; 
• удосконалення державного нагляду за 
додержанням ядерного законодавства, норм, 
правил і стандартів з ядерної та радіаційної 
безпеки; 
• участі України в зміцненні міжнародного 
режиму гарантій нерозповсюдження ядерної 
зброї згідно з Договором про нерозповсюдження 
ядерної зброї; 
• забезпечення фізичного захисту ядерних 
установок, ядерних матеріалів, радіоактивних 
відходів, інших джерел іонізуючого 
випромінювання. 
 

До головних функцій Держатомрегулювання, як 
органу державного регулювання ядерної та 
радіаційної безпеки належать:  
• визначення критеріїв, вимог та умов 
безпеки під час використання ядерної енергії; 
• видача дозволів та ліцензій на 
здійснення діяльності у сфері використання 
ядерної енергії; 
• здійснення державного нагляду за 
додержанням законодавства, норм, правил і 
стандартів з ядерної та радіаційної безпеки. 
 
Згідно з Положенням про Державний комітет 
ядерного регулювання України, затвердженим 
Указом Президента України від 6 березня 2001 
року № 155/2001,  продовжувалася робота щодо 

вдосконалення ядерного законодавства та 
розвитку національної нормативної бази з 
ядерної та радіаційної безпеки. 
Результатом законотворчої роботи було 
розроблення трьох законопроектів, які на 
цей час знаходяться на розгляді у 
Верховній Ради України, а також 
розроблення, узгодження з відповідними 
міністерствами та надання до Кабінету 
Міністрів України 6 проектів постанов 
Кабінету Міністрів України, 2 з них 
затверджені в 2002 році. Крім того, 
розроблено та затверджено 8 нормативно-
правових актів, що стосуються сфери 
регулювання Держатомрегулювання (див. 
Додаток “Перелік нормативно-правових 
актів з ядерної та радіаційної безпеки, 
розроблених Держатомрегулюванням і 
виданих у 2002 році”). 
 
Для підвищення ефективності роботи з 
розробки норм і правил з ядерної та 
радіаційної безпеки була створена Робоча 
комісія нормативного регулювання. 
Відбулося 7 засідань цієї комісії, де 
вирішувалися проблемні питання 
нормативного регулювання ядерної та 
радіаційної безпеки та обговорювалися 
перспективи його розвитку. До найбільш 
важливих питань можна віднести 
обговорення проектів таких  нормативно-
правових актів: 

• Положення  про державну 
експертизу ядерної та радіаційної безпеки; 

• Загальний порядок прийняття та 
узгодження рішень по проведенню 
модернізації або реконструкції систем і 
елементів, важливих для безпеки АЕС, і 
вимог щодо обсягу  та змісту документів 
обґрунтування прийняття цих рішень; 

• Порядок атестації програмних 
засобів, що використовуються при 
проектуванні та в оцінках  безпеки 
ядерних установок та джерел іонізуючого 
випромінювання; 

• Продовження експлуатації блоку 
АС у понад проектний строк. Загальні 
положення. 

У рамках здійснення дозвільної діяльності 
проведено 30 засідань ліцензійної комісії 
Держатомрегулювання. За пропозиціями 
комісії на основі проведеної оцінки 
безпеки було видано 52 ліцензії. Станом 



на кінець року ліцензії на використання джерел 
іонізуючого      випромінювання      отримали 
понад 650 підприємств, установ та організацій  
України,  що  складає приблизно 
80 % усіх суб’єктів (крім медичних закладів), 
які користуються ДІВ. Ліцензії видані майже 
усім підприємствам, що використовують ДІВ 
великої потужності або велику кількість ДІВ.  
Разом з тим, не були видані ліцензії на 
експлуатацію енергоблоків ЗАЕС, ХАЕС та 
РАЕС, хоча основні етапи оцінки безпеки 
виконані та проекти цих ліцензій були 
підготовлені. Це пов’язано з тим, що 
експлуатуючою організацією не надані 
відповідні документи, які підтверджують 
наявність фінансового забезпечення цивільної 
відповідальності за ядерну шкоду.  
 

З метою вирішення питань, що відносяться до 
компетенції Держатомрегулювання, 
обговорення найважливіших напрямів 
діяльності та здійснення науково-технічної 
підтримки регулюючої діяльності Комітету 
проводилися засідання дорадчих органів: колегії 
та науково-технічної ради. 
 
Відбулося 10 засідань колегії 
Держатомрегулювання, у результаті розгляду 
надано рекомендації щодо вирішення 
пріоритетних питань, зокрема:   
• стан виконання Комплексної програми 
підготовки державних службовців та стан 
кадрового забезпечення Держатомрегулювання;  
• розгляд проектів ліцензій на експлуатацію  
ядерних установок НАЕК “Енергоатом” Ю-
УАЕС/1-3; ЗАЕС/1-6; ХАЕС/1 та РАЕС/1-3;  

• питання щодо видачі ліцензії на зняття  
з експлуатації ядерних установок 
Державного спеціалізованого 
підприємства “Чорнобильська АЕС”;  
• стан і перспективи розвитку 
міжнародного науково-технічного 
співробітництва Держатомрегулювання.  
 

Відбулись також 3 засідання науково-
технічної ради, на яких розглядалися  
питання продовження ресурсу АЕС, 
технічні вимоги до розробки 
нормативного акту “Загальні положення 
забезпечення безпеки захоронення РАВ у 
геологічних сховищах”, план реагування 
на радіаційні аварії державного рівня, 
розвиток ядерних досліджень, стратегія 
розвитку атомної енергетики до 2030 року 
як складової енергетичної стратегії 
України. 
 
Одним з важливіших досягнень у сфері 
регулювання ядерної та радіаційної 
безпеки минулого року було завершення 
виконання "Програми переходу об'єктів 
ядерної енергетики України на вимоги 
“Норм радіаційної безпеки України. 
НРБУ-97” (спільний наказ МОЗ України 
та Держатомрегулювання України від 
07.03.2002 № 86/41), що відбулося завдяки 
спільним зусиллям експлуатуючих 
організацій і органів державного 
регулювання ядерної та радіаційної 
безпеки України. 



2.1. ЯДЕРНА ЕНЕРГЕТИКА. 
 

 

 
 

 
Характеристика ядерно - енергетичного 

комплексу України 
 
У 2002 році в Єдиній Енергетичній системі 
України працювало 4 атомні електростанції. В 
експлуатації знаходились 13 енергоблоків, з 
реакторами типу ВВЕР (два ВВЕР 440/213, 
дев’ять ВВЕР 1000/320 і два ВВЕР 1000 малої 
серії).     На Рівненській та    Хмельницькій     
атомних      станціях 

продовжувалася добудова двох енергоблоків 
ВВЕР 1000/В-320. Загальна встановлена 
потужність АЕС України складає 11835 МВт   
електроенергії. У 2002 році атомні 
електростанції виробили 78000 млн.кВт·год 
електроенергії, що на 2.4% більше ніж у 2001 
(рисунок 2.1). При загальному  виробітку 
електроенергії в Україні - 172982 млн.кВт·год, 
частка атомних станцій становила 45,1%. 
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Рис. 2.1. Динаміка виробництва електроенергії на АЕС за період 1980-2002 роки, %

 
 
 
 
 
 

 



Важливим показником роботи галузі є 
коефіцієнт використання встановленої 
потужності (КВВП). У звітному році КВВП 
збільшився порівняно з минулим роком на 
1,7%. В середньому, у 2002 році КВВП по 
галузі склав 75,2 % (рисунок  2.2).  

Недовиробіток електроенергії на АЕС України 
в 2002 році складав 25 685 млн.кВт·год. 
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Рис. 2.2 Коефіцієнт використання встановленої потужності на АЕС України у 2002 році, % 
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Рис. 2.3 Основні складові втрат видобутку електроенергії у 2002 році, % 

 
 
На рисунку 2.3 наведені основні складові 
втрат видобутку електроенергії у 2002 році,  
 

 
які використовуються для розрахунку КВВП. 
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Рис. 2.4. Коефіцієнт використання встановленої потужності по галузі 
за період з 1999 по 2002 роки 

 
На рисунку 2.4 наведені значення КВВП 
по галузі за період з 1999 по 2002 роки. 
 

Загальна оцінка рівня безпеки на 
АЕС України 
 

9 квітня 2002 року на засіданні колегії 
Державного комітету ядерного регулювання 
України було розглянуто питання про рівень 
безпеки діючих АЕС України. 
 
Законом України “Про використання ядерної 
енергії та радіаційну безпеку” та Законом 
України “Про дозвільну діяльність у сфері 
використання ядерної енергії” встановлено 
дозвільний принцип використання ядерних 
установок. Відповідно до вимог цих Законів 
експлуатація ядерної установки повинна 
здійснюватися на підставі ліцензії на 
експлуатацію. Рішення про видачу ліцензії на 
експлуатацію приймається Державним 
комітетом ядерного регулювання України на 
підставі результатів всебічної оцінки 
безпеки. Ліцензування повинно 
забезпечувати експлуатацію АЕС, рівень 
безпеки яких відповідає міжнародним 
вимогам. 
 
Відповідно до вимог законодавства України 
експлуатуюча організація НАЕК 
“Енергоатом” виконала  значний  обсяг  робіт  
з    переоцінки        безпеки        АЕС,        що  
експлуатуються. Переоцінка безпеки АЕС 
здійснювалася в рамках розробки Звітів з 
аналізу безпеки (ЗАБ) та об'єднала 
періодичну оцінку безпеки, після певного 
терміну експлуатації, із поглибленим 
аналізом безпеки, з застосуванням сучасних 
методів аналізу: 

• імовірнісний аналіз безпеки (ІАБ); 
• аналіз проектних аварій; 
• обмежений аналіз запроектних аварій, в 

т.ч. деякі перехідні процеси без 
спрацювання аварійного захисту реактора.  

 
Розгляд та оцінка документів, що 

надійшли до Держатомрегулювання України 
дозволяє констатувати, що під час розробки 
ЗАБ вирішені наступні питання: 
 •   проектна документація відкоригована   
для  
 врахування змін та доповнень,   що 
зумовлені 
 реконструкціями        та         впровадженням 
 технічних рішень,  а   також   для врахування  
 фактичного   стану   систем     важливих    
для 
 безпеки    в          частині         параметрів     
та  

 характеристик,    що   впливають   на безпеку; 
 •   виконаний   аналіз    рівня    безпеки        
за  
  додатковими та/або уточненими в 
порівнянні  
  з    закладеними     у      проекті     
факторами,  
 принципами та критеріями безпеки; 



•  експлуатаційний досвід за останні 5-10 
років, проаналізований з точки зору 
забезпечення безпеки АЕС: результати цього 
аналізу підтверджують, що всі показники 
безпеки (насамперед показники готовності 
систем безпеки, показники стану захисних 
бар'єрів, показники впливу АЕС на персонал, 
населення, навколишнє середовище та ін.) 
знаходяться на досить високому рівні і не 
мають тенденції до зниження; завдяки 
заходам з підвищення безпеки, що 
впроваджувалися на АЕС, кількість 
порушень в порівнянні з початком 90-х років 
знизилася у двічі; 
•  отримані кількісні оцінки частоти 
пошкодження активної зоні як один з 
критеріїв рівня безпеки: порівняння 
результатів        ІАБ         першого     рівня   з 
•  
результатами ІАБ для європейських АЕС з 
ВВЕР показує, що безпека українських 
енергоблоків ВВЕР є на рівні зарубіжних 
аналогів;  
• визначені   домінантні   аварійні 
послідовності та спектри мінімальних 
перетинів щодо основних вкладників в 
частоту пошкодження активної зони; 
• отриманий інструмент для виконання 
пріоритезації заходів з підвищення безпеки, 
за допомогою якого в рамках зведеного ЗАБ 
повинні бути визначені конкретні заходи з 
підвищення безпеки та встановлені їх 
пріоритети. 
 

Такі позитивні висновки підтверджуються і 
міжнародними експертами під час 
проведення місій з оцінки безпеки на 
українських АЕС. У відповідності до 
результатів цих місій*, рівень 
експлуатаційної безпеки АЕС України є 
прийнятним та по ключовим напрямкам 
відповідає існуючій міжнародній практиці: 
• по всім напрямкам, що оцінюються, 
існують вагомі позитивні тенденції у 
порівнянні із ситуацією, яка була під час 
проведення аналогічних місій в середині та 
другий половині дев'яностих років; 
• адміністрація АЕС та персонал середнього 
рівня почали широко використовувати 
існуючий міжнародний досвід щодо 
визначення та рішення різноманітних питань 
безпеки; 
• значні поліпшення спостерігаються в 
області підготовки персоналу, ефективне 
використання повномасштабних тренажерів 
дозволяє організувати процес підготовки на 
прийнятному рівні якості; 

• на АЕС виконується значний комплекс 
заходів, які відображають готовність 
керівництва та персоналу АЕС підвищувати 
культуру безпеки. Експлуатуюча організація 
відіграє важливу роль під час впровадження 
галузевих мір, спрямованих на забезпечення 
виконання самооцінки безпеки, 
систематичного зворотного зв'язку від 
досвіду експлуатації та удосконалення 
забезпечення якості; 
• передові технології та методики успішно 
впроваджені під час виконання поглибленої 
оцінки безпеки АЕС України (зокрема, за 
результатами розгляду експертами МАГАТЕ, 
методологія виконання ІАБ, що 
використовувалась під час поглибленої 
оцінки безпеки АЕС України була визнана 
адекватною);  
• персонал АЕС брав активну участь у 
виконанні оцінок безпеки: здійснював 
керівництво по найбільш суттєвим задачам, 
приймав участь у розробці теплогідравлічних 
розрахунків, надавав допомогу у роботах, які 
виконують підрядні організації. 
 

Певні недоліки та слабкі місця в проектах 
атомних електростанцій, які були виявлені 
під час оцінки безпеки, потребують 
впровадження  заходів з підвищення безпеки. 
Реалізація програм з модернізації діючих 
енергоблоків і вдосконалення 
експлуатаційної практики дозволяє успішно 
розв'язувати це питання та надає впевненості 
в тому, що діючі енергоблоки українських 
АЕС можуть безпечно працювати впродовж 
проектного  терміну. Для виконання 
пріоритезації заходів та оптимізації зусиль, 
що мають бути спрямовані на підвищення 
безпеки, визначені основні напрямки 
продовження робіт з поглибленої оцінки 
безпеки, а саме: 
• остаточне уточнення результатів ІАБ 
першого рівня для внутрішніх вихідних 
подій аварій по відношенню до активної зони 
за результатами державної експертизи 
ядерної та радіаційної безпеки, висновків 
місій МАГАТЕ* та незалежної партнерської 
перевірки та завершення розробки Аналізу 
проектних аварій; оцінка заходів, що 
спрямовані на підвищення безпеки, з точки 
зору їх впливу на функції безпеки та цільові 
показники безпеки, визначення пріоритетів 
щодо впровадження цих заходів; 



• продовження виконання поглибленої 
оцінки безпеки (аналіз впливу екстремальних 
зовнішніх і внутрішніх подій, аналіз подій, 
пов'язаних з порушеннями тепловідводу від 

басейну витримки, оцінка частоти 
наднормативного викиду, обмежений аналіз 
запроектних аварій); 
 

 
 
 
*Впродовж 1993-2001 на АЕС України були проведені місії: ASSET (аналіз подій, важливих для безпеки, їх 
причин та коригуючих заходів щодо їх усунення), OSART (8 направлень оцінки експлуатаційної безпеки: 
керування та менеджмент, експлуатація, ремонт, тощо за якими виконується оцінка) та IPSART (аналіз 
адекватності застосування методологічної бази виконання ІАБ та оцінка технічної обґрунтованості 
отриманих результатів ІАБ та зроблених висновків). 
•  завершення коригування Технічного 
обґрунтування безпеки та Додаткових 
матеріалів з аналізу безпеки для       усунення  
зауважень, які були виявлені під час 
проведення державної експертизи ядерної та 
радіаційної безпеки. 
 
Розглянувши питання про рівень безпеки 
АЕС України та обґрунтування, які надані 
експлуатуючою організацією, колегія 
прийняла рішення погодитись з висновком 
про те, що проектна концепція безпеки 
енергоблоків українських АЕС з реакторами 
ВВЕР, з урахуванням реалізованих та 
запланованих заходів з модернізації є 
прийнятною відповідно до національних та 
міжнародно визнаних вимог з ядерної та 
радіаційної безпеки, і вважати можливим  

видачу ліцензій на експлуатацію ядерних 
установок АЕС до закінчення проектного 
терміну служби з обов’язковим включенням 
до умов ліцензій вимог щодо впровадження 
заходів з переоцінки та підвищення безпеки 
діючих енергоблоків з конкретними 
термінами виконання. 
 
У поточному році на АЕС України не сталось 
ядерних та радіаційних аварій. Кількість 
порушень у роботі АЕС знизилась до 45 у 
2002 році,  проти 68 – у 2001 та 71 – у 2000 
році, відображено на рисунку 1.5 (всі дані 
наведені без урахування ЧАЕС). 
Найбільша кількість порушень припадає на 
енергоблок №1 Хмельницької АЕС  – 10 
порушень, найменша – по 1 порушенню, на 
енергоблоки №5 і №6 – Запорізької АЕС та 
№2 – Южно-Української АЕС. 

  
 

Рис. 2.5 Кількість порушень у боті АЕС за 2000-2002 роки 
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меншення кількості порушень на АЕС у 
порівнянні з минулим роком. Для порівняння, 
у 2002 р. відбулося 5 порушень, які 
кл сифіку ть я за шкалою INES рівнем 1 
(“аномалії”), а у 2001 році – 13; у 2002 році 
відбулося 40 порушень, які класифікуються за 
шкалою    INES 0-м  рівнем   і   поза    шкалою  

 

ця 2.1.).  
Розподіл 
фіковані р нем “1” за шкалою INES за 

період 1996-2001роки,  показує, що кількість 
таких порушень, починаючи з 1997 року, мала 
тенденцію до зростання. У 2002 році 
негативна тенденція набу а зворотнього 
напрямку. В скобках наведено дані за 2001 рік. 

Таблиця 2.1 



Оцінка подій, що сталися на АЕС України у 2002 році,  за шкалою INES 
 

МІЖНАРОДНА  ШКАЛА INES 
А В А Р ІЇ Інциденти  Аномалії Відхилення АЕС 

7  6  5 4 3 2 1 0 і поза шкалою 
Запорізька - - - - - - 1(4) 13 (21) 
Рівненська - - - - - - -  (3) 14 (14) 
Южно-Українська - - - - - - -  (3) 7  (7) 
Хмельницька - - - - - - 4 (3) 6 (13) 

Всього:  - - - - - -  5 (13) 40 (55) 
 

продовж 2002 року порушення в роботі 

ргоблоків – 14 проти 23 у 

 числі до зупинень зі спрацюванням 

отужності   –  

роботи блоку   –  

троенергії у 2002 році з 

ЗАЕС – 201,6  млн.кВт·год.; 
·год.; 

лн.кВт·год. 

В
АЕС призвели:  
до зупинки ене
2001; 
в тому
АЗ  –  6 проти 10 у 2001;  
до зниження електричної п
16 проти 21 у 2001;  
без впливу на режим 
15 проти 24 у 2001. 

Недовиробіток елек
причини порушень в роботі АЕС склав: 

 

ЮУ АЕС  – 1503,9 млн.кВт
РАЕС – 117,1 млн.кВт·год.; 
ХАЕС – 5,52 млн.кВт·год.; 

В цілому по АЕС - 1828,1 м

Аналіз порушень в роботі атомних 
станц є

• відмова обладнання 

. 
 

роведений аналіз безпосередніх причин 

о а  а

нк ос

ій р  

002 році 

установок. Спільною для усіх АЕС є 

и

м

 с

а схильність до окрихчення металу зварних 

ості  
а безпечної експлуатації корпусів реакторів, 

а б

рів В 1000,

ажливою проблемою, пов’язаною з 
правлінням ресурсу, є питання якості 

о А ї 

ій в 2002 році показу , що основними 
причинами порушень були: 

 

• помилки персоналу 
• порушення процедур

П
порушень в роботі енергоблоків АЕС 
показав, щ  н йбільша частка припад є на 
порушення, пов’язані з відмовою обладнання 
(через його недостатню надійність, 
придатність, фу ціональні як ті під час 
експлуатації, фізичне зношення). Корінними 
причинами порушень у роботі обладнання 
атомних станцій є відсутність або 
недостатн  конт оль працездатності 
обладнання або недоліки процедур.  

Аналіз досвіду експлуатації АЕС у 2
підтвердив, як виявлені раніше загальні для 
усіх АЕС технічні проблеми, так і проблеми, 
характерні для кожного з типів реакторних 

проблема, що пов'язана з вичерпанням 
проектного терміну експлуатації обладнання.  
Враховуюч   тривалий термін експлуатації 
окремих енергоблоків АЕС, особливу увагу 
слід приділити проблемі управління 
ресурсом енергоблоків АЕС. Найбільш 
важливими заходами з управління ресурсом є 
ті, що пов’язані зі споруда и, конструкціями, 
системами та елементами, заміна яких 
неможлива або вкрай затратна. Серед них, 
основною є проблема забезпечення ре урсу 
корпусів реакторів. Тому, в першу чергу 
необхідно передбачити розробку програми 
оцінки окрихчення металу корпусів реакторів 
ВВЕР-1000 за результатами випробувань 
зразків-свідків та програми підвищення 
безпеки експлуатації корпусу реактору.   
 
За результатами випробувань зразків-свідків 
н
з’єднань корпусів реакторів, вищенаведені 
заходи в першу чергу повинні бути 
реалізовані для  ЮУ АЕС-2 та ХАЕС-1.  
 
Враховуючи важливість проблеми цілісн
т
необхідно продовжувати роботи з розробки 
методології попереднього тепломеханічного 
навантаження корпусів реакторів ВВЕР 
(теплової “опресовки”), з метою збільшення 
їх радіаційного ресурсу,  також ро оти з 
монтажу і налагодження стенду комплексних 
випробувань для відпрацювання 
оптимальних режимів теплової “опресовки” 
корпусів ректо ВЕР-  ВВЕР-440. 
 
 
В
у
радіаційног контролю на ЕС, як одно із 
складових системи забезпечення радіаційної 
безпеки. Необхідність підвищеної уваги до 
забезпечення належного рівня радіаційного 
контролю на АЕС України викликана 



вичерпанням ресурсу діючих систем 
радіаційного контролю, ідсутністю 
серійного в комплектуючих 
елементів  заміни під час 
техобслуго вання т неповною 
відповідніст технічних хара ристи цих 
систем вимогам ма технічних 
документів. Крім цього, в перспективі 
станціям необхідно проводити підготовчу 
роботу до озшир ння ф нкцій системи 
радіаційного контролю для етапу зняття з 
експлуатації енергоблоків.
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 2002 році регулюючим органом була 
згоджена галузева “Програма реконструкції 
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 уп
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Ю

алузевої та станційних програм 

• підвищення вогнестійкості 
ротипожежних бар’єрів та їх елементів між 

різними ка ем бе

по

• (
чі, заміна електричних вимикачів); 

 
відп

В
у
систем радіаційного контролю АЕС України 
на 2002 – 2010 роки”, яка встановила загальні 
принципи та порядок реконструкції. 
Відповідно до цієї програми реконструкція 
систем р діаційного к тролю буде 
проводитися шляхом повузлової заміни 
окремих підсистем з пост овим 
розширенням функцій до стану повної 
відповідності сучасним з ядерної та 
радіаційної безпеки. Реал заці  цієї програми 
на окремих АЕС вже почалася. Так 
наприклад, Хмельницька АЕС здійснює 
повузлову заміну основного обладнання 
Центральної інформаційно-вимірювальної 
системи радіаційного контролю блоків №1 та 
№2 на нове, жно-Українська впроваджує 
автоматизовану систему контролю 
газоаерозольних викидів в венттрубу.  
 
У 2002 році на АЕС України в рамках 
г
продовжувалося виконання протипожежних 
заходів: 
 

з 
п

налами сист зпеки (заміна 
протипожежних дверей, підвищення 
вогнестійкості транзитних повітропроводів, 
нанесення вогнезахисного криття на 
кабелі); 

з попередження пожежі заміна кабелів 
на негорю

• з реконструкції  системи автоматичної 
пожежної сигналізації для забезпечення 

овідності її сучасним вимогам з безпеки. 

Експлуатуючою організацією розроблена 
“Методика аналізу пожежної безпеки 
енергоблоків АЕС з реакторами ВВЕР”, яка 
знаходиться в стадії узгодження.  
 
Здійснення аналізу пожежної безпеки за цієї 
методикою дозволить уточнити дефіцити 
безпеки та оптимізувати заходи з їх 
усунення.  
 
Для обґрунтованого продовження терміну 
експлуатації максимальні зусилля галузі 
направлені на відновлення експлуатаційних 
якостей обладнання шляхом своєчасного 
обслуговування та ремонту, часткової заміни 
критичних деталей, нагляду за 
експлуатаційною надійністю, тощо. З метою 
поліпшення якості аналізу експлуатаційної 
надійності обладнання використовується 
новий підхід: продовження терміну 
експлуатації типового обладнання 
енергоблоків АЕС на основі аналізу галузевої 
бази даних по відмовам однотипного 
обладнання. 

 



2.2  ЗАПОРІЗЬКА АЕС 
 

Запорізька АЕС, розташована у степовій зоні 
України на березі Каховського водосховища в 
Кам’янсько-Дніпровському районі. Це 
найбільша в Європі атомна електростанція.  
 

На майданчику ЗАЕС експлуатуються шість 
енергоблоків з водо-водяними реакторами 
типу ВВЕР-1000 загальною встановленою 
електричною потужністю 6000 МВт. 
 

Рішення про будівництво ЗАЕС було прийняте 
в 1978 році. У 1981 році розпочалося поетапне 
будівництво блоків станції. Впродовж 1984-
1987 років введено в експлуатацію чотири 
енергоблоки. У 1989 році почав 
функціонувати п’ятий енергоблок, у 1995 році 
- шостий і єдиний блок, уведений в 
експлуатацію за роки незалежності України. 
 

Сьогодні ЗАЕС - сучасне високотехнологічне 
підприємство. На станції запроваджено 
комплекс заходів, що гарантують безпечне й 
екологічно  чисте виробництво електроенергії. 
ЗАЕС є найстабільнішим постачальником 
електроенергії, де виробляється майже 
половина всієї електроенергії українських 
АЕС. 

Заходи щодо підвищення рівня ядерної 
безпеки на ЗАЕС 

 

З метою підвищення рівня безпеки 
проводиться модернізації обладнання 
Запорізькій АЕС. Заміна обладнання, яке 
вичерпало свій ресурс на сучасне  забезпечує 
надійну  та    безпечну    роботу   енергоблоків.    
Так, на 3-му енергоблоці під час проведення  
планово-попереджувального ремонту була 
виконана заміна електрообладнання системи 
групового та індивідуального управління 
(СГІУ), приводів органів регулювання систем 
управління захисту, а  також проведена 
часткова модернізація системи 
внутрішньореакторного контролю (СВРК). 

На поточний час ведеться ліцензування  
проектів по заміні аналогічного обладнання на 
блоках 1,2,4. 
На 5-му блоці ЗАЕС  запроваджена нова 
технологія  корекційної обробки теплоносія 
другого контуру  морфоліном. Впровадження 
цієї технології значно знизило корозію 
обладнання та трубопроводів другого контуру. 
Особливо це стосується теплообмінних трубок 
парогенераторів.  
Відповідно до Програми модернізації системи 
продувки парогенераторів ЗАЕС запланована  
реконструкція цієї системи на енергоблоках 1-
6, що значно підвищить надійність 
парогенераторів.    
В рамках  програми TACIS виконуються  
роботи з модернізації імпульсно-запобіжних 
клапанів компенсаторів тиску на енергоблоках 
1-6. На поточний час проводиться  
ліцензування цих проектів. 
Слід також відзначити, що в рамках реалізації 
заходів “Комплексної програми модернізації 
та підвищення безпеки діючих енергоблоків 
атомних електростанцій”, затвердженої 
Кабінетом міністрів України від 29.08.2002 
року  на Запорізькій АЕС  проводяться роботи 
по заміні теплоізоляції на обладнанні та 
трубопроводах першого контуру. Важливість 
реалізації цього заходу заключається в тому, 
що заміна на неруйнівну теплоізоляцію є один 
із шляхів вирішення проблеми відмови 
системи аварійного охолодження зони через 
загальні причини. 
Підбиваючи підсумок діяльності стосовно 
проектів модернізації обладнання, слід 
відзначити, що за останній час на Запорізькій 
АЕС намітилася тенденція до збільшення 
кількості реалізації цих проектів. Що є одним з 
об’єктивних  показників  підвищення рівня 
безпеки.    
 

У 2002 році на Запорізькій АЕС ядерних, 
радіаційних і технологічних аварій не було.  
 

Порушення, зареєстровані на ЗАЕС впродовж 
1992-2002 років, не перевищували умов (меж) 
безпечної експлуатації (рисунок 2.6.). 
 

Пов’язане із зазначеними порушеннями 
недовироблення електроенергії на ЗАЕС 
становило 21,6 млн.кВт-годин. 
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Рис. 2.6. Кількість порушень за 1992-2002 роки 

Нагляд за безпекою діяльності ЗАЕС 

Державний нагляд за ядерною та радіаційною 
безпекою на ВП ЗАЕС у 2002 році 
здійснювало Головне управління державної 
інспекції з ядерної та радіаційної безпеки 
(ГІУ) та державна інспекція на ЗАЕС. 
Інспектори ГІУ провели на ЗАЕС три планові 
інспекційні перевірки з питань перевірки 
відповідності систем та елементів, важливих 
для безпеки, вимогам норм та правил, 
перевірки системи підготовки персоналу та 
функціонування системи обліку та контролю 
ядерних матеріалів. За результатами перевірок 
складено два акта-приписа щодо усунення 
порушень. Одним з основних порушень, що 
встановлено на ЗАЕС за результатами 
перевірок, є відсутність цілеспрямованої, 
збалансованої політики щодо запобігання 
відмов обладнання через його старіння.  
Нагляд за станом ядерної та радіаційної 
безпеки безпосередньо на майданчику ЗАЕС 
здійснює Державна інспекція з ядерної 
безпеки Держатомрегулювання на правах 
територіального органу штатною чисельністю 
7 інспекторів. В наявності 5 інспекторів. Крім 
здійснення повсякденного нагляду та 
контролю за виконанням норм і правил, 
особливих умов дозволів, інспекційних 
приписів посадовими особами та персоналом 
ВП ”Запорізька АЕС” та інших організацій, що 
провадять роботи на майданчику (дві 
будівельні, дев’ять монтажних, дев’ять пуско-
налагоджувальних), впродовж року цією 
інспекцією проведено 64 інспекційні  
перевірки за результатами яких видано акти-
приписи до усунення порушення. 
 

Впродовж року проводились інспекційні 
перевірки за дотриманням вимог  
 
 
 

законодавства, норм, правил, стандартів з 
безпеки, умов наданих ліцензій (дозволів) ВП 
ЗАЕС, виконувався контроль за виконанням 
приписів і заходів, розроблених на вимогу 
приписів. За рік видано 13 актів-приписів. 
Інспекціями здійснювався нагляд за 
розробкою, впровадженням та 
функціонуванням програм забезпечення якості 
експлуатації ЯУ. 

Проводився контроль за порядком 
інформування про порушення в роботі ВП 
ЗАЕС. Державні інспектора 
Держатомінспекції на ЗАЕС приймали участь 
в роботі комісій по розслідуванню причин 
порушень.  

Проводилось інспекційне обстеження 
енергоблоків ВП ЗАЕС після ремонту перед 
наданням їм тимчасових дозволів на 
експлуатацію, перевірка сховища 
відпрацьованого ядерного палива (СВЯП) 
перед введенням у промислову експлуатацію. 
 

Державними інспекторами на ЗАЕС проведено 
10 поглиблених перевірок, разом з 
державними інспекторами ГІУ з окремих 
питань забезпечення безпеки. У 2002 році 
фахівці Держатомінспекції на ЗАЕС брали 
участь в 18 інспекціях МАГАТЕ у рамках 
Угоди про застосування гарантій 
нерозповсюдження ядерної зброї,  під час яких 
перевірявся стан зберігання свіжого ядерного 
палива, модернізації відеосистеми МАГАТЕ, 
облікова та звітна документація. 
 

Основними недоліками, що виявлені у ході 
перевірок, є: 

 відсутність ефективних типових процедур 
обходів обладнання систем важливих для 
безпеки та  його   технічного   обслуговування, 
які передбачені технологічним регламентом; 

 недостатній контроль за дотриманням  
технологічної дисципліни з боку керівного 
складу підрозділів АЕС; 



 невчасне внесення змін та доповнень до 
робочих інструкцій та організаційно - 
розпорядчих документів, що забезпечують 
організацію і виконання певних видів робіт. 
З 8 по 20 липня 2002 р. інспекційною групою 
Держатомрегулювання України у складі 
державних інспекторів Управління оцінки 
ядерної та радіаційної безпеки, Центрального 
інспекційного управління, Державної інспекції 
з ядерної безпеки на майданчику Запорізької 
АЕС проведено перевірку стану забезпечення 
НАЕК “Енергоатом” ядерної та радіаційної 
безпеки при експлуатації ЗАЕС у період з 1997 
по 2002 роки.  
 

Персоналу ЗАЕС, який безпосередньо 
управляє реакторною установкою, на протязі 
2002 року  видано 16 ліцензій, продовжено 
строк 66 ліцензій (у тому числі 17 на новій 
посаді), анульовано 9 ліцензій. 

 

З метою підготовки персоналу для 
експлуатації ядерної установки на Запорізький 
АЕС існує Навчально-тренувальний центр 
(НТЦ), що має ліцензію 
Держатомрегулювання. Фахівці НТЦ 
здійснюють вхідний контроль знань майбутніх 
ліцензіатів, проводять навчання та приймають 
заключні іспити. За результатами іспитів, 
заявні документи на отримання ліцензії 
особою на безпосереднє управління 
реакторною установкою атомної 
електростанції подаються на розгляд до 
Ліцензійної комісії Держатомрегулювання. 
Після проходження встановленої 
законодавством процедури ліцензування, особі 
видається ліцензія терміном на 2 роки. 

Поводження з радіоактивними відходами  
Поводження з радіоактивними відходами 
здійснюється в головних корпусах шести 

енергоблоків, двох спецкорпусах з санітарно-
побутовими блоками та сховищі ТРВ. 
 

До схеми переробки і зберігання РРВ входять: 
дві установки глибокого упарювання УГУ-1-
500; вісім випарних апаратів; вузол реагентів; 
вузол зберігання рідких радіоактивних 
відходів; установка очистки масла; сховище 
РРВ та ТРВ. 
 

Рідкі РАВ збираються у місцях утворення і 
поступають в хімічний цех, де відбувається їх 
переробка на установках спецводоочистки до 
стану кубового залишку. Тимчасове зберігання 
кубового залишку організоване у сховищі 
рідких радіоактивних відходів. Тимчасова 
система зберігання рідких радіоактивних 
відходів дозволяє транспортувати кубовий 
залишок по трубопроводу для подальшої його 
переробки на установці глибокого упарювання 
УГУ-1-500. Вихідний продукт упарювання - 
сольовий плав з вмістом солей (до 2000 г/дм3) 
заливається в 200-літрові бочки-контейнери, 
після охолодження твердіє, перетворюючись 
на сольовий моноліт. Бочки з сольовим плавом 
зберігаються у сховищі ТРВ. 
 

Тверді РАВ  збираються на місці їх утворення, 
тут же відбувається їх сортування на горючі на 
ті, що пресуються та ті, що не пресуються, а 
також  по групам активності. В місцях збору 
ТРВ передаються виконавцями робіт 
персоналу цеха дезактивації. Сортовані за 
групами активності, тверді радіоактивні 
відходи поступають на зберігання в сховище 
ТРВ. На майданчику АЕС здійснюється 
часткова переробка ТРВ на установках 
спалювання та пресування. Подальша 
мінімізація ТРВ потребує введення 
додаткового обладнання. 
 

На рисунку 2.7. наведено надходження РРВ та 
ТРВ протягом останніх п’яти років в м3. 
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Рис. 2.7. Надходження рідких та твердих радіоактивних відходів  впродовж  1998-

2002 років
Збільшення надходження кубового залишку у 
2001 – 2002 роках пов’язане у першу чергу з 

проведенням хімічної промивки 
парогенераторів та з роботами, що були 



виконані, по розмиву кристалізаційних солей у 
ємностях проміжного зберігання РРВ. 
За станом на 1 січня 2003 р. на майданчику 
атомної станції накопичено 8251,4 м3 ТРВ і 
3775 м3 РРВ. Заповнення сховищ ТРВ складає 
більш ніж 40%. Вільного об’єму сховищ ТРВ 
при існуючій технології достатньо до 
закінчення проектного терміну експлуатації 
енергоблоків. 
Програма поводження з радіоактивними 
відходами на Запорізькій АЕС розроблена на 
період до 2004 року. Реалізація заходів 
зазначеної програми дозволить мінімізувати 
щорічне утворення радіоактивних відходів. 

У 2002 році в рамках реалізації заходів 
Програми поводження з радіоактивними 
відходами на ЗАЕС виконаний наступний 
комплекс робіт: 

• розроблена і впроваджена технологія 
ведення водно-хімічного режиму другого 
контуру з підлуговуванням води 
парогенераторів ПГВ-1000 метаборатом літію, 
це дозволило скоротити надходження трапних 
вод на 2000 м3  у рік; 

• повторне використання відмивочних вод 
регенерації фільтрів установок системи 
водоочистки дозволило зменшити 
надходження трапних вод з кожної регенерації 
на 70 м3; 
• реконструкція системи охолодження 
боромірів і схеми ущільнення насосів 
дозволила зменшити надходження трапних 
вод на 1600 м3 в рік, тощо. 
Відповідно до Програми поводження з РАВ на 
Запорізькій АЕС планується розробка 
(придбання), монтаж і введення в 
експлуатацію: 
• технологічної лінії з переробки РРВ у 
кондиційний керамічний плав (склоплав); 
• технології переведення рідких РАВ у 
нерадіоактивний продукт шляхом 
пропускання їх через селективний сорбент, а 
також потвердження іонообмінних матеріалів і 
шламів. 
Для рішення проблем по кондиціонуванню 
ТРВ планується введення в експлуатацію 
окремих установок: 
• установка вилучення ТРВ з ємностей  
сховища твердих радіоактивних відходів; 

•    установка сортування; 
•    установка переплавлення теплоізоляції. 

 
Вплив АЕС на навколишнє середовище 

Оцінка впливу роботи атомних станцій на 
довкілля здійснюється на підставі аналізу 
газоаерозольних викидів в атмосферу з 
вентиляційних труб енергоблоків, скидів у 
водойми та результатів радіаційного 
моніторингу навколишнього середовища.  
 
На рисунках 2.8.-2.10. наведена динаміка 
викидів йоду-131, довгоіснуючих 
радіонуклідів та інертних радіоактивних газів 
з вентиляційних труб ЗАЕС впродовж 1997-
2002 років.  
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Рис. 2.8. Викиди йоду з вентиляційних труб 
ЗАЕС, кБк/доба  
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Для викидів йоду-131 з вентиляційних труб 
ЗАЕС контрольний рівень становить 
300000 кБк/доба. 
 
 
Рис. 2.9. Викиди довгоживучих 
радіонуклідів з вентиляційних труб ЗАЕС, 
кБк/доба  
 
Для викидів довгоживучих радіонуклідів з 
вентиляційних труб ЗАЕС контрольний рівень 
становить 19000 кБк/доба. 



 
 
Рис. 2.10. Викиди інертних радіоактивних 
газів з вентиляційних труб ЗАЕС, ГБк/доба 
 
Для викидів інертних радіоактивних газів з 
вентиляційних труб ЗАЕС контрольний рівень 
по АЕС становить 3300 ГБк/доба. 
 
Як можна бачити з цих рисунків, викиди з 
вентиляційних труб ЗАЕС набагато нижчі 
значень контрольних рівнів. 
 
У 2002 році значення фактичних скидів 
радіонуклідів у водоймища для різних 
елементів не перевищували декількох 
відсотків від встановлених на ЗАЕС 
контрольних рівнів.  
 
Концентрація радіонуклідів у повітрі 
приземного шару атмосфери, підземних та 
поверхневих водах в районі розташування 
ЗАЕС на декілька порядків нижчі від їх 
допустимих значень, встановлених Нормами 
радіаційної безпеки України (НРБУ-97). 

Радіаційний захист персоналу 
Контрольний рівень індивідуальної дози 
зовнішнього опромінення персоналу ЗАЕС - 
15 мЗв/рік. Для окремого контингенту 
персоналу в кількості 129 чол.—18,5 мЗв/рік. 
Під окремим контингентом розуміється 
персонал АЕС, який бере участь у виконанні 
радіаційно-небезпечних робіт. Підвищення 
значення контрольного рівня до 18,5 мЗв/рік 
було зумовлено необхідністю проведення 
капітальних ремонтів на 2-му та 5-му 
енергоблоках ЗАЕС. 
В 2002 році випадків перевищення 
допустимого ліміту річної дози (20 мЗв/рік) та 
значень контрольних рівнів індивідуальної 
річної дози опромінення персоналу не було. 

Одним з основних показників, що 
використовується для характеристики стану 
радіаційного захисту персоналу АЕС, є 
відношення значення колективної дози 
опромінення персоналу до числа енергоблоків, 
що експлуатуються на АЕС. В світовій 

практиці для реакторів типу ВВЕР 
прийнятним вважається рівень 1000 
люд·мЗв/блок. Для ЗАЕС це значення 
становить 1126,27 люд·мЗв/блок. Підвищення 
цього показника в порівнянні з 2001 роком 
(720,68 люд·мЗв/блок) пов’язано з 
проведенням капітальних ремонтів на 2-ому та 
5-ому енергоблоках ЗАЕС. 

3 0 7

2 1 0
1 8 5 1 7 3

1 8 7 1 9 0

1997 1998 1999 2000 2001 2002  

Об’єктивним показником, що характеризує 
рівень радіаційного захисту персоналу, є 
відношення річної колективної дози 
опромінення персоналу АЕС до кількості 
виробленої на АЕС електроенергії. 
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Рис. 2.11. Відношення річної 
колективної дози опромінення персоналу до 
кількості виробленої електроенергії, 
люд·сЗв/МВт· рік 

 
На рис. 2.11. наведена динаміка 

відношення річної колективної дози 
опромінення персоналу до кількості 
виробленої електроенергії за період з 1997 по 
2002 рік (люд·сЗв/МВт·рік). 
Сховище відпрацьованого ядерного палива 

Запорізької АЕС 
 
Відпрацьоване ядерне паливо Запорізької 
АЕС, після попередньої витримки в 
приреакторних басейнах витримки, до серпня 
2001 року відправлялося виключно на 
тимчасове зберігання і наступну переробку в 
Росію.  
 
Після побудови і одержання ліцензії на 
введення в експлуатацію сховища 
відпрацьованого ядерного палива (серії ЕО 
№ 000014, виданої 16 липня 2001 року 
експлуатуючій організації НАЕК 
“Енергоатом”), з 2001 року відпрацьоване 
ядерне паливо з блоків ЗАЕС почали 
розміщувати також і в цьому сховищі.  
 



СВЯП Запорізької АЕС розташоване на 
майданчику атомної станції, відпрацьовані 
тепловиділяючі збірки зберігаються у 
вентильованому контейнері зберігання 
реактору ВВЕР-1000. Ці контейнери є 
модифікацією контейнерів VSC-24 системи 
тимчасового зберігання ВЯП, що 
використовуються на АЕС США. Кожен 
вентильований контейнер зберігання ВВЕР-
1000 містить до 24-х відпрацьованих 
тепловиділяючих збірок реакторів ВВЕР-1000. 
Під час терміну дії ліцензії на введення СВЯП 
в експлуатацію проводилася його дослідно-
промислова експлуатація. 
 
Завантаження перших 3-х вентильованих 
контейнерів зберігання ВВЕР-1000 та 
розміщення їх на майданчику  було здійснено 
впродовж серпня-вересня 2001 року 
відповідно до умов ліцензії . У 2002 році 
зберігання відпрацьованого ядерного палива 
здійснювалося у 3-х вентильованих 
контейнерах зберігання  ВВЕР-1000 з 
проведенням регламентного контролю за їх 
станом. Кожен з перших 3-х  цих контейнерів 
було завантажено 22-ма відпрацьованими 
тепловиділяючими збірками. Відповідно до 
умов ліцензії ВП ЗАЕС щомісяця направляла 
до Держатомрегулювання звіти  про 
результати регламентного контролю за станом 
вентильованих контейнерах зберігання. 
Результати контролю засвідчили те, що при 
дослідно-промисловій експлуатації 
контейнерів, відхилень радіаційних параметрів 
від їх проектних значень виявлено не було. 
Було проведено сертифікацію 
перевантажувального контейнеру та 
багатомісного герметичного кошику СВЯП, як 
елементів, важливих для безпеки. У 2002 році 
були отримані відповідні сертифікати. 

Відповідно до умов ліцензії ВП ЗАЕС було 
розроблено та представлено до 
Держатомрегулювання Звіт про результати 
введення в дослідно-промислову експлуатацію 
СВЯП ЗАЕС. Результати державної 
експертизи з ядерної та радіаційної безпеки 
звіту засвідчили відповідність результатів 
дослідно-промислової експлуатації вимогам 
нормативно-технічних документів України та 
основним принципам безпеки ядерних 
установок. Певні проблеми, виявлені при 
завантаженні перших трьох багатомісних 
герметичних кошиків, носили, в основному, 
технологічних характер та були у подальшому 
усунені виконанням відповідних заходів. На 
основі результатів дослідно-промислової 
експлуатації СВЯП, наведених у Звіті, та з 

урахуванням висновку державної експертизи 
ядерної та радіаційної безпеки Звіту, на ЗАЕС 
були розроблені Заходи, виконання яких 
вимагається до завантаження наступної партії 
вентильованих контейнерів зберігання ВВЕР-
100, та перспективні заходи по СВЯП. 
Зазначені заходи були введені в дію наказом 
Генерального директора ВП ЗАЕС за № 1274 
від 05.11.2002 року. 

У жовтні 2002 року від ВП ЗАЕС було 
отримано Звіт з аналізу безпеки системи 
сухого зберігання відпрацьованого ядерного 
палива Запорізької АЕС (версія 02). За 
результатами розгляду, з урахуванням 
висновків проведеної державної експертизи 
ядерної та радіаційної безпеки, Звіт був 
схвалений. За результатами набутого досвіду 
завантаження перших 3-х контейнерів та 
початкового етапу їх зберігання були 
відкориговані чинні та розроблені нові 
документи, які будуть регламентувати 
експлуатацію СВЯП.   

Відповідно до накопиченого досвіду та 
незаперечної доцільності, подальше 
завантаження вентильованих контейнерів 
зберігання ВВЕР-1000 необхідно було 
проводити 24-ма відпрацьованим 
тепловиділяючим збіркам, тобто 
повномасштабним. Для забезпечення 
повномасштабного завантаження контейнерів 
заявником було розроблено галузевий 
нормативний документ "Зберігання 
відпрацьованого палива у вентильованому 
контейнері СВЯП ВВЕР-1000. Порядок 
одержання дозволів, вимоги до документації і 
розрахунків нейтронно-фізичних 
характеристик завантаження вентильованих 
контейнерів зберігання СВЯП ЗАЕС". Цей 
документ  був узгоджений 
Держатомрегулювання. Згідно до положень 
зазначеного документу заявником було 
проведене обґрунтування ядерної безпеки 
типового завантаження вентильованих 
контейнерів зберігання ВВЕР–1000 
відпрацьованим ядерним паливом. За 
результатами розгляду з урахуванням 
висновків проведених державних експертиз 
ядерної та радіаційної безпеки, 
Держатомрегулювання узгодив звіт з 
обґрунтування безпеки таких завантажень.



У листопаді 2002 року до 
Держатомрегулювання був представлений 
затверджений наказом Мінпаливенерго  

України від 22.11.02 за № 680 акт Державної 
приймальної комісії про прийняття в 
експлуатацію сховища відпрацьованого 
ядерного палива Запорізької АЕС. 

Проте, всебічно оцінивши стан своєї 
готовності до експлуатації сховища 
відпрацьованого ядерного палива ЗАЕС, 
заявник зробив висновок про необхідність 
продовження етапу введення СВЯП в 
експлуатацію. Відповідна заява на 
продовження терміну дії ліцензії на введення в 
експлуатацію СВЯП ЗАЕС була подана  
експлуатуючою організацією НАЕК 
“Енергоатом” до Держатомрегулювання  у 
листопаді 2002 року.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основі розгляду зазначеної заяви та 
відповідно до рішення ліцензійної комісії 
Держатомрегулювання України № 29/2002 від 
11.12.2002 року по дозвільній процедурі “Про 
продовження терміну дії ліцензії НАЕК 
“Енергоатом” серії ЕО № 000014 від 
16.07.2001 року на право здійснення 
діяльності – введення в експлуатацію сховища 
відпрацьованого ядерного палива ВП 
“Запорізька АЕС”, термін дії ліцензії на 
введення в експлуатацію СВЯП ЗАЕС було 
продовжено до 31.05.2003 року; при цьому, 
термін з 01.12.02 року по 31.05.03 року було 
визначено як ІІ-й етап введення в 
експлуатацію, який полягає у завантаженні  та 
встановленні на майданчик зберігання 
контейнерів, завантажених 24-ма 
відпрацьованими тепловиділяючими збірками  
(додатково до 3-х контейнерів, які завантажені 
22-ма відпрацьованими тепловиділяючими 
збірками на І-му етапі введення СВЯП в 
експлуатацію). На основі накопиченого 
досвіду відкориговані умови дії ліцензії. 



2.3  РІВНЕНСЬКА АЕС 

 
- 

Рівненська АЕС розташована на території 
західного     Полісся     поблизу   річки      Стир   
у м. Кузнецовськ. Рівненська АЕС починає 
свою історію з 1971 року, коли розпочалося 
проектування Західноукраїнської АЕС, яку 
згодом перейменували в Рівненську. 
 
Будівництво станції розпочалось у 1973 році. 
Два перших енергоблоки з реакторами ВВЕР-
440 введені в експлуатацію у 1980-1981 роках, 
а третій енергоблок-мільйонник – у 1986 році. 
 
Будівництво четвертого блоку РАЕС 
розпочалося в 1984 році, а в 1991 році 
передбачалося введення його в експлуатацію. 
Проте саме того року роботи було 
призупинено через дію мораторію Верховної 
Ради на будівництво ядерних об’єктів на 
території України. Будівництво відновили в 
1993 році. Будівельна частина і монтаж 
обладнання  виконані на 90 відсотків. 

 
Заходи щодо підвищення рівня ядерної безпеки 

на Рівненській АЕС 
 

Протягом   2002   року    на   трьох   
енергоблоках 
Рівненської АЕС виконано ряд технічних 
заходів з метою підвищення рівня ядерної 
безпеки.  Основними з них є: 
Для енергоблоків №№ 1, 2: 
• розроблено проект системи допоміжної 
живильної води парогенераторів; 
 

• розроблено проект відмови від примусового 
знеструмлення секцій надійного живлення за 
сигналами від системи аварійного 
охолодження зони; 
• розроблено проект системи видалення водню 
із системи локалізації аварій в аварійних 
режимах; 
• проводяться роботи щодо посилення 
конструкції блоків барботажних пристроїв 
системи локалізації аварій; 
для енергоблоку №3:  
• впроваджено систему контролю активності 
басейну витримки; 
• розроблено проект підводного освітлення 
басейну витримки; 
• виконуються роботи щодо модернізації 
системи продувки ПГ. 
 
В рамках програми TACIS на Рівненській АЕС 
реалізуються  наступні проекти: 
 “Управління воднем в оболонці реактора під 
час експлуатації та при аваріях на блоках №№ 
1, 2 РАЕС”, що дозволить запобігти 
створенню небезпечних концентрацій водню в 
оболонці реактора; 
“Захист приямків оболонки від засмічення на 
блоках №№ 1, 2 РАЕС”, що підвищить 
надійність системи аварійного охолодження 
зони;  
“Реконструкція системи захисту першого 
контуру від перевищення тиску блоків №№ 1, 
2 РАЕС”. Реалізація проекту крім підвищення 
надійності устаткування має на меті 
можливість керування запроектними аваріями 
(реалізація режиму “feed & bleed” за 
допомогою запобіжних клапанів 
компенсаторів тиску).  

У 2002 році ядерних, радіаційних і 
технологічних аварій не було. Зареєстровано 
14 порушень у роботі АЕС. У порівнянні з 
2001 роком, кількість порушень зменшилась. 

Динаміка порушень  протягом 1992-2002 років 
показана на рисунку 2.12. 
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Рис. 2.12. Динаміка порушень в роботі РАЕС



Нагляд за безпекою діяльності РАЕС 
 

Державний нагляд за ядерною та радіаційною 
безпекою на ВП РАЕС у 2002 році 
здійснювало Головне управління державної 
інспекції з ядерної та радіаційної безпеки 
(ГІУ) та державна інспекція на АЕС. 
Інспектори ГІУ провели на РАЕС шість 
інспекційних перевірок з питань перевірки 
адміністративного управління якістю 
експлуатації, перевірки відповідності систем 
та елементів, важливих для безпеки, вимогам 
норм та правил, перевірки системи підготовки 
персоналу та функціонування системи обліку 
та контролю ядерних матеріалів. За 
результатами перевірок складено три акти-
приписи щодо усунення порушень. 
Одним з основних недоліків, що виявлені в 
ході інспекційних перевірок, було те, що на 
РАЕС не в повній мірі забезпечується 
виконання заходів щодо підвищення безпеки 
експлуатації АЕС. 
 

Оперативний нагляд за станом ядерної та 
радіаційної безпеки безпосередньо на 
майданчику Рівненської АЕС виконує 
Державна інспекція з ядерної безпеки на РАЕС 
штатною чисельністю 6 одиниць інспекторів. 
В наявності 5 інспекторів. 
 

У 2002 році Державною інспекцією проведено 
13 перевірок за результатами яких видано 9 
актів-приписів до усунення порушень.  
У 2002 році Державною інспекцією на РАЕС 
проведено 45 перевірок за результатами яких 
видано 10 актів-приписів щодо усунення 
порушень. 
 

Впродовж року здійснювався щоденний (крім 
вихідних) контроль поточного стану 
виконання вимог технологічних регламентів, 
основних параметрів обладнання енергоблоків 
АЕС. Перевірялось дотримання вимог ядерної 
та радіаційної безпеки при перевезенні 
радіоактивних матеріалів, виконання вимог  
правил і норм при поводженні з 
радіоактивними відходами, тощо. 
 

В рамках перевірки стану добудови 4 
енергоблоку Рівненської АЕС інспекторами 
проводилась перевірка технічного стану 
тепломеханічного обладнання та 
трубопроводів енергоблоку №4, а також 
перевірка виконання вимог по контролю 
зварних з’єднань і наплавлень устаткування та 
трубопроводів першого і другого контурів 
блоку №4. Розпочато процедуру реєстрації 
обладнання та трубопроводів, які будуть 
встановлені на четвертому енергоблоці. 

Персоналу РАЕС, який безпосередньо 
управляє реакторною установкою, в 2002 році 
було  видано 20 ліцензій, продовжено строк 28 
ліцензій (у тому числі 8 на новій посаді), 
анульовано 5 ліцензій. 
 

З метою підготовки персоналу для 
експлуатації ядерної установки на Рівненський 
АЕС існує Навчально-тренувальний центр 
(НТЦ), що має ліцензію 
Держатомрегулювання. Фахівці НТЦ 
здійснюють вхідний контроль знань майбутніх 
ліцензіатів, проводять навчання та приймають 
заключні іспити. За результатами іспитів, 
заявні документи на отримання ліцензії 
особою на безпосереднє управління 
реакторною установкою атомної 
електростанції подаються на розгляд до 
Ліцензійної комісії Держатомрегулювання. 
Після проходження встановленої 
законодавством процедури ліцензування, особі 
видається ліцензія терміном на 2 роки. У 
вересні 2002 року на РАЕС прийнято в 
досвідну експлуатацію другий 
повномасштабний тренажер. 
 

Під час інспекційних перевірок системи 
підготовки персоналу РАЕС у 2002 році фактів 
порушення виявлено не було. 

 

У жовтні 2002 року на засіданні колегії 
Держатомрегулювання було розглянуто 
питання щодо видачі ліцензій експлуатуючій 
організації ВП “Рівненській АЕС” на право 
здійснювати весь комплекс робіт та операцій, 
пов’язаних з етапом експлуатації ядерних 
установок  1-3 енергоблоків на майданчику ВП 
“Рівненська АЕС”, як це передбачено 
законами України “Про використання ядерної 
енергії та радіаційну безпеку”  та “Про 
дозвільну діяльність у сфері використання 
ядерної енергії”. 

Серед документів щодо спроможності 
ВП “Рівненська АЕС” виконувати усі заходи 
по забезпеченню безпеки під час експлуатації 
енергоблоків було розроблено та розглянуто: 
• технічне            обґрунтування          безпеки 
енергоблоків № 1-3 РАЕС; 
• імовірнісний    аналіз   безпеки енергоблоку 
№1 РАЕС; 
• аналіз   проектних  аварій   енергоблоку №1  
РАЕС. 

 

Проект ліцензії було схвалено, проте, її видача  
відкладена до вжиття заходів експлуатуючою 
організацією щодо страхування або іншого 
забезпечення відповідальності  за можливу 
ядерну шкоду у відповідності до вимог Закону 



України “Про цивільну відповідальність за 
ядерну шкоду та її фінансове забезпечення”. 
 

Комісією з ядерного регулювання США була 
надана технічна допомога щодо організації та 
проведення оцінки безпеки пілотних 
енергоблоків українських АЕС з метою 
обґрунтування прийняття рішення про видачу 
ліцензії на експлуатацію українських АЕС. 
Одним з пілотних енергоблоків було обрано 
енергоблок №1 Рівненської АЕС. 

Поводження з радіоактивними відходами 

Поводження з РАВ здійснюється в 2 головних 
корпусах трьох енергоблоків, 2 спецкорпусах з 
санітарно-побутовими блоками та сховищами 
РРВ і ТРВ. 

До схеми переробки і зберігання РРВ входять: 
установки спецводоочистки, в тому числі по 2 
установки для випарування; вузол реагентів; 
установка бітумування; сховище РРВ. 

Поводження з ТРВ включає сортування РАВ 
та їх зберігання у сховищі ТРВ. На Рівненській 
АЕС на даний час немає установок по 
переробці ТРВ. 

Погоджена Держатомрегулюванням Програма 
поводження з радіоактивними відходами на 
Рівненській АЕС розроблена на період до 2005 
року. 

В результаті виконання заходів з мінімізації 
РАВ та вдосконалення існуючої на РАЕС 
системи їх переробки згідно з “Програмою 
поводження з радіоактивними відходами, на 
РАЕС” змонтована система збору протікань 
борвмісних вод та система збору вод після 
відмивання кінцевих ущільнень головних 
циркуляційних насосів, що дозволило 

скоротити надходження трапних вод на 2000 
м3/рік і 8000 м3/рік відповідно. 

За станом на 1 січня 2003 року на майданчику 
атомної станції накопичено 4115 м3  ТРВ та 
8148 м3  РРВ.  
На рисунку 2.13 наведена загальна динаміка 
накопичення РРВ і ТРВ за останні 5 років. 

Збільшення надходження РАВ за звітний 
період пов’язане з роботами, які  були 
виконані на РАЕС протягом 2002 року з 
модернізації та заміні обладнання, що 
вичерпало свій ресурс, та заміні теплоізоляції. 

 Відповідно до Програми поводження з РАВ 
на станції для переробки РРВ планується 
розробка (придбання), монтаж і введення в 
експлуатацію: 
• установок    глибокого    випарювання     
типу УГУ-1-500М – 2 шт.; 
• установки  зневоднювання  і  сушіння смоли  
і шламів; 
• установки    розчинення   солей   та    
вилучення кубових залишків; 
• установки       очищення   (зниження    
ступеня активності) радіоактивної олії; 
• установки        очищення          трапних       
вод  (центрифуга). 

Для переробки ТРВ заплановано придбання та 
введення в експлуатацію: 
• установки з сортування; 
• установки фрагментації; 
• установки для сушіння РАВ; 
• установки вилучення ТРВ зі сховищ; 
• установки визначення питомої активності 
ТРВ.  
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Рис. 2.13. Динаміка накопичення рідких та твердих радіоактивних відходів  на РАЕС 
 

Вплив АЕС на навколишнє середовище 
 

На рисунках 2.14-2.16 наведена динаміка 
викидів йоду-131, довгоіснуючих 

радіонуклідів та інертних радіоактивних газів  
з вентиляційних труб РАЕС впродовж 1997-
2002 років. 



 
Рис. 2.14. 
Викиди йоду з вентиляційних труб РАЕС, 
кБк/доба  
 
Для викидів йоду-131 з вентиляційних труб 
РАЕС контрольний рівень становить 
75000 кБк/доба. 

 
Рис. 2.15. 
Викиди довгоживучих радіонуклідів з 
вентиляційних труб РАЕС, кБк/доба  
 
На рисунку 2.15 наведена динаміка викидів 
довгоживучих радіонуклідів з вентиляційних 
труб РАЕС за період з 1997 по 2002 роки. 
Контрольний рівень по АЕС становить 18000 
кБк/доба  
 

 
Рис. 2.16. Викиди інертних радіоактивних 
газів з вентиляційних труб РАЕС, ГБк/доба 
 
На рисунку 2.16. наведена динаміка викидів 
інертних радіоактивних газів з вентиляційних 
труб РАЕС за період з 1997 по 2002 роки. 
Контрольний рівень по АЕС становить 4000 
ГБк/доба. 
 
Як можна бачити з цих діаграм, для РАЕС 
викиди з вентиляційних труб набагато нижчі 

Значення фактичних скидів радіонукліді

значень встановлених контрольних рівнів. 
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Рис. 7.  Відношення річної колективної 

водоймища для різних елементів не 
перевищуют де лькох відсотків від 
встановлених на РАЕС контрольних рівнів.  
Концентрації радіонуклідів у повіт2310
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приземного ш у атмосфери, ідземних та 
поверхневих водах в районі розташування 
РАЕС на декілька порядків нижчі від їх 
допустимих значень, встановлених Норма и 
радіаційної безпеки України (НРБУ-97). 

Радіаційний захист персоналу 

К
опромінення персоналу РАЕС стан вить  
15 мЗв/рік (для окремого к нтингенту 
персоналу – 19 Зв/рік). До окремого 
контингент  н леж ть персонал АЕС, який 
бере участь у виконанні висококваліфікованих 
радіаційно-небезпечних робіт. 
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В
до тимо  ліміт річної до  (20 мЗв/рік) 
та значень контрольних рівнів індивідуальної 
річної дози опромінення персоналу не 
зафіксо ано. 
 
О
використову ься для ха ктеристики ану 
радіаційного захисту персоналу АЕС, є 
співвідношення значен я колективної дози 
опромінення персоналу до числа енергоблоків, 
що експлуатуються на АЕС, яке для РАЕС 
становить є 1989,5 люд. мЗв/блок. В світовій 
практиці для реакторів типу ВВЕР 
прийнятни  в жається івень 1000 
люд·мЗв/блок

На рису
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2.1
дози опромінення персоналу до кількості 
виробленої електроенергії, люд·сЗв/МВт·рік 



2.4 ХМЕЛЬНИЦЬКА АЕС 
 

 

 
 

ХАЕС розташована в Славутському районі 
Хмельницької області біля річки Горинь. 
 

За проектом вона мала бути чотириблочною. 
1981-й став роком початку будівництва ХАЕС.  
Наприкінці 1987 року  у промислову 
експлуатацію введено перший енергоблок.  
Підготовлено майданчики ще для трьох 
блоків.  Так, зокрема, будівництво другого 
енергоблоку розпочалося в 1983 році, 
наприкінці 1991 року планувався його 
енергопуск. 
 

У 1990 році будівництво енергопотужностей 
станції було призупинено дією постанови 
Верховної Ради УРСР “Про мораторій на 
будівництво нових АЕС…” 
 

На момент мораторію були змонтовані основні 
технологічні вузли і підготовлений персонал 
для роботи на другому блоці станції.  
 

Навіть після зняття мораторію через нестачу 
коштів будівельні роботи на другому блоці 
велися вкрай повільно. 
 

Нині фінансування добудови    енергоблоків 
на Хмельницькій      та      Рівненській АЕС 

здійснюється за рахунок цільової надбавки на 
електроенергію, що відпускається НАЕК 
"Енергоатом“ 
 

Зараз ступінь готовності другого енергоблоку 
ХАЕС на рівні 85-95%.  Протягом 2002 року 
на енергоблоці Хмельницької АЕС виконано  
ряд технічних заходів з метою підвищення 
рівня ядерної безпеки. Основні з них такі:  
• розробка методики та проведення 
обстеження стану трубопроводів 1 каналу 
системи безпеки; 
• виконання робіт щодо  модернізації 
дозиметрії в межах програми зразків-свідків з 
метою підвищення представництва результатів 
зразків-свідків; 
• виконання робіт щодо заміни агрегатів 
безперервного живлення 1-3 каналів системи 
безпеки та загально блочного агрегату 
безперервного живлення. 

 

В рамках програми ТАCIS на Хмельницькій 
АЕС  реалізуються наступні проекти: 
• “Модернізація системи моніторингу корпусу 
реактора SK 187 ХАЕС”, що дозволить мати 
оперативну інформацію про стан корпусу 
реактора; 
• “Розробка та впровадження обладнання і 
методології вихрострумового контролю 
нарізних отворів на фланцях головного 
обладнання першого контуру ХАЕС”, що 
дозволить  більш надійно виконувати 
експлуатаційний контроль обладнання 
першого контуру. 
 

Динаміка  порушень в роботі ХАЕС протягом 
1992-2002 років наведена на рисунку 2.18. 
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Рис. 2.18. Динаміка  порушень в роботі ХАЕС протягом 1992-2002 років  
 



У 2002 році на Хмельницькій АЕС ядерних, 
радіаційних і технологічних аварій не було. 
Зареєстровано 10 порушень у роботі АЕС.  
 
Особливу стурбованість у 2002 році викликала 
велика кількість  порушень у роботі  АЕС  на 
початку року. Тому питання про рівень 
безпеки ВП “Хмельницька АЕС” було 
розглянуто 30 травня 2002 року на засіданні 
колегії Державного комітету ядерного 
регулювання       України.      Аналіз        стану  
експлуатаційної безпеки виявив тенденцію до 
зниження показників експлуатаційної безпеки 
на енергоблоці №1. Результати аналізу “Звітів 
про порушення в роботі енергоблоку ВП 
“Хмельницька АЕС” показали, що значна 
кількість відмов обладнання виникала через 
неякісне виконання ремонту, технічного 
обслуговування, старіння обладнання, 
помилки персоналу, а також недосконалість 
експлуатаційних та організаційно-розпорядчих 
документів. 
 

На виконання постанови Колегії 
Держатомрегулювання було здійснено ряд 
заходів для поліпшення ситуації на ХАЕС, в 
тому числі: НАЕК “Енергоатом” розглянув 
персональну відповідність керівників ХАЕС  
займаним посадам та відбулися докорінні 
кадрові зміни керівництва станції. Також було 
встановлено для ХАЕС посилений режим 
контролю з боку регулюючого органу  та  
проведено інспекційне розслідування 
порушень, що мали місце на станції. Проведе-
ний аналіз корінних та безпосередніх причин 
порушень в роботі ХАЕС показав, що, як і 
раніше, основними факторами, які обумовили 
виникнення порушень, є відмови обладнання. 
 

В результаті вжитих заходів ситуацію на АЕС 
вдалося стабілізувати. За період з серпня по 
грудень 2002 року кількість порушень значно 
знизилась. 
 

Нагляд за безпекою діяльності ХАЕС 
 

Державний нагляд за ядерною та радіаційною 
безпекою на ВП ХАЕС у 2002 році 
здійснювало Головне управління державної 
інспекції з ядерної та радіаційної безпеки 
(ГІУ) та державні інспекції на АЕС. 
Інспектори ГІУ провели на ХАЕС чотири 
планові інспекційні перевірки з питань 
адміністративного управління якістю 
експлуатації, перевірки відповідності систем 
та елементів, важливих для безпеки, вимогам 
норм та правил, перевірки системи підготовки 
персоналу та функціонування системи обліку 
та контролю ядерних матеріалів. За 

результатами перевірок складено три акти-
приписи щодо усунення порушень. 
Інспекційні перевірки, які проводились 
Головним управлінням державної інспекції з 
ядерної та радіаційної безпеки 
Держатомрегулювання України, показали 
недосконалість системи адміністративного 
управління та неефективність функціонування 
системи якості на підприємстві. Значно 
погіршилась робота з персоналом в частині 
підвищення відповідальності кожного 
працівника атомної станції, існують суттєві 
недоліки в роботі з експлуатаційною 
документацією, керівництво АЕС не 
визначило єдину політику в питаннях 
культури безпеки, а також не встановило чітке 
розмежування повноважень. 
 

Оперативний нагляд за станом ядерної та 
радіаційної безпеки безпосередньо на 
Хмельницькій АЕС здійснює Державна 
інспекція з ядерної безпеки  на ХАЕС 
штатною чисельністю 5 одиниць інспекторів. 
В наявності 2 інспектори.  
 

У 2002 році було проведено 40 перевірок з 
різних питань за результатами яких видано 16 
приписів щодо усунення порушень. 
 

Інспектори брали участь у 6 інспекціях 
МАГАТЕ,  які проводились відповідно до 
Угоди про застосування гарантій 
нерозповсюдження ядерної зброї. 
 

З метою перевірки відповідності експлуатації 
ХАЕС нормам, правилам і стандартам з 
ядерної та радіаційної безпеки, Державною 
інспекцією з ядерної безпеки на ХАЕС  
проводились інспекційні перевірки за 
основними напрямками:  
• виконання умов дозволів і ліцензій, норм та 
правил з ядерної безпеки; 
• стан експлуатації,  технічного 
обслуговування і ремонту ХАЕС; 
• система обміну і контролю ядерних 
матеріалів; 
• технічний стан тепломеханічного 
обладнання та трубопроводів; 
 

Основними недоліками, що виявлені у ході 
перевірок є: 
• не в повному обсязі проводиться вхідний 
контроль  запасних частин і матеріалів для 
ремонту (відсутні паспорти і сертифікати 
якості); 
• неякісне оформлення актів приймання 
обладнання і систем із ремонту; 
• не розроблені у повному обсязі посадові 
інструкції, деякі потребують корегування. 
 



В рамках перевірки стану  добудови блоку №2 
ХАЕС та готовності до проведення етапів 
пусконалагоджувальних робіт, дотримання 
вимог норм, стандартів і правил при їх 
виконанні інспекторами виконано 4 
оперативні перевірки.   
 

В рамках програми Партнерських перевірок (що 
є складовою частиною діяльності Всесвітньої 
асоціації організацій, що експлуатують АЕС) у 
2002 році здійснена партнерська перевірка 
Хмельницької АЕС. 

Поводження з радіоактивними відходами 

Поводження з РАВ здійснюється у головному 
корпусі енергоблоку, спецкорпусі з санітарно-
побутовим блоком, сховищі РРВ  і сховищі ТРВ. 
До схеми переробки і зберігання РРВ входять: 
установки спецводоочистки, в тому числі 
установки для випарування; вузол реагентів; 
установка очистки масла, установка спалювання 
радіоактивного масла; установка глибокого 
випарування УГУ-1-500, сховище РРВ. 
 

Поводження з ТРВ включає сортування відходів 
та їх зберігання у сховищі ТРВ. Тимчасове 
зберігання сольового плаву в контейнерах “ББ - 
куб” здійснюється на спеціально обладнаному 
майданчику. 
Програма поводження з радіоактивними 
відходами на Хмельницькій АЕС на цей час 
переглядається і доопрацьовується. Відповідно 
до діючої Програми поводження з РАВ на 
Хмельницькій АЕС завершено будівництво та 
введено в експлуатацію сховище ТРВ (СТРВ-2 – 
блок зберігання), що дало змогу зняти гостроту 
проблеми вільних об’ємів для зберігання ТРВ. 
 
Станом на 1 січня 2003 року на майданчику 
станції накопичено 3595 м3 ТРВ і 675 м3 РРВ. 
На рисунку 2.19 наведена загальна динаміка 
накопичення РРВ і ТРВ за останні 5 років. 
 
Планується спорудження комплексу з переробки 
РАВ, який буде включати отвердження РРВ і 
переробку ТРВ з метою зменшення їх об’єму та 
швидкості накопичення.  
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Рис. 2.19. Динаміка накопичення рідких та твердих радіоактивних відходів  на ХАЕС 



Вплив ХАЕС на навколишнє середовище 

На рисунку 2.20 наведена динаміка викидів 
йоду-131 з вентиляційних труб ХАЕС за 
період з 1997 по 2002 роки. 
 

Контрольний рівень (КР) викидів йоду-131 по  
ХАЕС становить 44000 кБк/доба. Необхідно 
відмітити, що 09.05.2002 був зафіксований 
факт перевищення КР по йоду-131, чисельне 
значення викиду становить 84800 кБк/доба.,  
що складає близько 23 % від допустимого 
викиду (допустимий викид йоду-131 дорівнює 
370000 кБк/доба). 
 

 
Рис 2.20.  Викиди йоду з вентиляційних труб 
ХАЕС, кБк/доба 

 
 
 
Рис 2.21. Викиди довгоживучих радіонуклідів з 
вентиляційних труб ХАЕС, кБк/доба 
 

На рисунку 2.21 наведена динаміка викидів 
довгоживучих радіонуклідів з вентиляційних 
труб ХАЕС за період з 1997 по 2002 роки. 
Контрольний рівень по АЕС становить 5500 
кБк/доба. 
 

 
Рис 2.22. Викиди інертних радіоактивних газів з 
вентиляційних труб ХАЕС, ГБк/доба 
 

На рисунку 2.22 наведена динаміка викидів 
інертних радіоактивних газів з вентиляційних 

труб ХАЕС за період з 1997 по 2002 роки. 
Контрольний рівень по АЕС становить 2800 
ГБк/доба. 

 

Як можна бачити з цих діаграм, для ХАЕС 
річні викиди з вентиляційних труб набагато 
нижчі значень контрольних рівнів. 
 

У   2002    році    на    ХАЕС   не   було   випадків  
перевищення значень допустимих та 
контрольних рівнів скидів радіонуклідів у 
оточуючі водойми. 
 

Концентрації радіонуклідів у повітрі 
приземного шару атмосфери, підземних та 
поверхневих водах в районі розташування 
ХАЕС на декілька порядків нижчі від їх 
допустимих значень, встановлених Нормами 
радіаційної безпеки України (НРБУ-97). 
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Радіаційний захист персоналу 
 

Контрольний рівень індивідуальної дози опро-
мінення персоналу ХАЕС встановлений на рівні 
15 мЗв/рік, а на період проведення ППР 
(Планово-попереджувальних ремонтів) складає 
10 мЗв. 
 

В 2002 році випадків перевищення допустимої 
річної дози опромінення в 20 мЗв/рік та 
контрольних рівнів індивідуальної річної дози 
опромінення персоналу не зафіксовано. 
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Одним з основних показників, що 
використо-вуються для характеристики стану 
радіацій-ного захисту персоналу АЕС, є 
відношення значення колективної дози 
опромінення персоналу до числа енергоблоків, 
що експлуа-туються на АЕС, яке для ХАЕС 
дорівнює 1724,1 люд·мЗв/блок. В світовій 
практиці для реакторів типу ВВЕР 
прийнятним вважається рівень 1000 
люд·мЗв/блок. 

 

На рисунку 2.23 наведена динаміка 
відношення річної колективної дози 
опромінення персоналу до кількості 
виробленої електроенергії, люд·сЗв/МВт рік. 
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Рис 2.23.  Відношення річної 
колективної дози опромінення 
персоналу до кількості виробленої 
електроенергії, люд·сЗв/МВт· рік.



2.5. ЮЖНО-УКРАЇНСЬКА АЕС 
 

 
 

 
 

ЮУ АЕС розташована на березі Південного 
Бугу в Миколаївській області. Проектом 
передбачалося створення нового типу 
енергетичного підприємства, вирішення 
проблем комплексного та раціонального 
використання енергії, що генерується атомною-, 
гідро і гідроакумулюючою станціями.  
 

Спорудження Південноукраїнського 
енергетичного комплексу мало на меті 
забезпечити південь України достатньою 
кількістю електроенергії, використовуючи 
маневрені гідроакумулюючі потужності та водні 
ресурси Південного Бугу. Будівництво атомної 
станції та міста-супутника Южноукраїнська 
розпочалося навесні 1975 року. 
 

Спорудження та підготовку до роботи першого 
енергоблока було здійснено всього за 72 місяці, 
що відповідало європейським термінам 
будівництва подібних енергетичних 
потужностей. 22 грудня 1982 року його було 
підключено до енергетичної системи. 
Одночасно з експлуатацією першого 
мільйонника продовжувалось будівництво 
другого та третього блоків, енергетичний пуск 
яких було здійснено у січні 1985 року та у 
вересні 1989 року. 
 

ЮУ АЕС   протягом   року   генерує   близько 
17-18 млрд.кВт годин електричної енергії, що 
становить понад 10 відсотків виробництва 
електроенергії в державі та близько 25 відсотків 
виробництва на українських атомних станціях. 
У квітні 1999 року Державна комісія прийняла в 
промислову експлуатацію Олександрівську 
ГЕС, будівництво якої розпочалося в 1984 році і 
у зв’язку з мораторієм було завершене лише в 
березні 1999 року. На Олександрівській ГЕС 
установлені два гідроагрегати встановленою 
потужністю 11,5 МВт. Олександрівська ГЕС – 
єдиний гідрогенеруючий об’єкт, побудований в 
Україні за роки незалежності. 

 
Наприкінці 2001 року експлуатуюча 

організація НАЕК “Енергоатом” звернулася до 
Держатомрегулювання з заявою на отримання 
ліцензії на провадження виду діяльності 
“експлуатація ядерних установок” на 
майданчику ВП ЮУ АЕС. Розгляд документів 
здійснювався відповідно до вимог законів 
України “Про використання ядерної енергії та 
радіаційну безпеку”  та “Про дозвільну 
діяльність у сфері використання ядерної 
енергії”. 
 

На підставі позитивних результатів розгляду 
заявницьких документів, 19 липня 2002 року 
Держатомрегулювання видав НАЕК 
“Енергоатом” ліцензію на експлуатацію ядерних 
установок на майданчику ВП ЮУ АЕС.   
 

У 2002 році продовжувались роботи з 
впровадження заходів з підвищення безпеки 
енергоблоків ВП ЮУ АЕС та виконання робіт з 
продовження терміну експлуатації окремих 
систем. Так, на енергоблоках №№ 1-3 за звітній 
період були виконані роботи, або узгоджені 
відповідні рішення з модернізації машин для 
перевантаження палива, систем управління  
живильною водою парогенераторів, заміні 
агрегатів безперервного живлення, 
реконструкції схем управління арматурою 
локалізуючих систем безпеки та автоматичного 
ступінчатого пуску механізмів систем безпеки, 
заміні запобіжних клапанів систем аварійного 
розхолоджування, тощо. 
 

За 2002 рік ядерних та радіаційних аварій на 
станції не сталося. Зареєстровано 7 порушень у 
роботі АЕС. Проведений аналіз  безпосередніх 
та корінних причин порушень в роботі 
енергоблоків АЕС показав, що основними 
факторами, які обумовили виникнення 
порушень, є відмова обладнання та невиконання 
встановлених процедур. 
Безпосередніми причинами порушень в роботі 
обладнання є його недостатня надійність, 
неготовність обладнання до різних режимів 
експлуатації та його фізичне зношення. 
Корінними причинами порушень у роботі 
атомної станції є   відсутність   або    
недостатній  
контроль працездатності обладнання або 
недоліки процедур,  обладнання та невиконання 
встановлених процедур. 
 

На рисунку 2.24 наведена динаміка порушень в 
роботі ЮУ АЕС за останні роки. 
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Рис. 2.24. Динаміка порушень в роботі ЮУ АЕС 
 

Нагляд за безпекою діяльності ЮУ АЕС 
 

Державний нагляд за ядерною та радіаційною 
безпекою на ВП ЮУ АЕС у 2002 році 
здійснювало Головне управління державної 
інспекції з ядерної та радіаційної безпеки (ГІУ) 
та Державна інспекція на АЕС. Інспектори ГІУ 
провели на ЮУ АЕС 4 планові інспекційні 
перевірки з питань перевірки відповідності 
систем та елементів, важливих для безпеки, 
вимогам норм та правил, перевірки системи 
підготовки персоналу та функціонування 
системи обліку та контролю ядерних матеріалів. 
За результатами перевірок складено 4 акти-
приписи щодо усунення порушень. 
Основними недоліками, що виявлені при 
проведенні інспекційних перевірок є: 
• неефективне використання експлуатаційних 
інструкцій; 
• не налагоджений взаємозв’язок між 
підрозділами; 
• неврегульований механізм заміни 
обладнання, після закінчення терміну його 
експлуатації. 
 

Оперативний нагляд за станом ядерної та 
радіаційної безпеки безпосередньо на 
майданчику ЮУ АЕС здійснює Державна 
інспекція з ядерної безпеки 
Держатомрегулювання штатною чисельністю 5 
інспекторів. В наявності 4 інспектори. 
 

Впродовж року державними інспекторами 
інспекції проведено 29 інспекційних перевірок 
за результатами яких видано 29 актів-приписів  
щодо усунення порушень. 
 

Впродовж року здійснювався щоденний (крім 
вихідних) контроль та аналіз поточного стану 
виконання вимог технологічних регламентів, 
основних параметрів обладнання енергоблоків 
АЕС. Перевірялось дотримання вимог ядерної 
та радіаційної безпеки при перевезенні 

радіоактивних матеріалів, виконання вимог  
правил і норм при поводженні з радіоактивними 
відходами, тощо. 
 

У 2002 році інспектори брали участь у 
організації та здійсненні 10 інспекцій МАГАТЕ, 
які проводились відповідно до Угоди про 
застосування гарантій нерозповсюдження 
ядерної зброї 
 

Персоналу ЮУ АЕС, який безпосередньо 
управляє  реакторною установкою, на протязі 
2002 році  видано 20 ліцензій, продовжено строк 
29 ліцензій (у тому числі 15 на новій посаді), 
анульовано 1 ліцензію. З метою підготовки 
персоналу для експлуатації ядерної установки 
на Южно-Українській АЕС існує Навчально-
тренувальний центр (НТЦ), що має ліцензію 
Держатомрегулювання. 

 

Поводження з радіоактивними 
відходами 

 

До схеми переробки і зберігання рідких 
радіоактивних відходів Южно-Української 
АЕС входять: установки спецводоочистки, в 
тому числі 2 установки для випарування; 
вузол реагентів; сховище РРВ. 
 

Поводження з твердими радіоактивними 
відходами включає сортування відходів, 
пресування на установці С-26 та їх 
зберігання у сховищі твердих радіоактивних 
відходів. 
Програма поводження з радіоактивними 
відходами на Южно-Українській АЕС 
розроблена на період з 2000 до 2003 року. На 
цей час введений в експлуатацію блок 
зберігання сховища ТРВ загальним об’ємом 
10000 м3. Передбаченого проектом об’єму 
сховища для зберігання РАВ вистачить до 
закінчення терміну експлуатації АЕС. 
 



Станом на 1 січня 2003 року на майданчику 
станції накопичено 14135 м3 ТРВ та 3319 м3 
РРВ. 
На рисунку 2.25 наведена загальна динаміка 
накопичення РРВ і ТРВ за останні 5 років. 

 

Відповідно до Програми поводження з РАВ на 
Южно-Українській АЕС планується розробка 
(придбання), монтаж і введення в експлуатацію: 
комплексу з переробки РРВ, де буде 
здійснюватися їх очищення від радіонуклідів на 
іон-селективних сорбентах та цементування; 
комплекс з переробки ТРВ у складі установок 
сортування, пресування та спалювання. 

 

Відсутність на АЕС або недостатня потужність 
установок для первинної переробки РАВ 
призводить до їх швидкого накопичення. Без 
впровадження комплексів з переробки РРВ та 
ТРВ на АЕС суттєво зменшити накопичення 
РАВ неможливо. 
 

Нештатних ситуацій під час експлуатації систем 
переробки і кондиціювання ТРВ у 2002 році не 
було. Відмови та порушення у роботі установок 
не мали місця. 
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Рис. 2.25. Динаміка накопичення твердих та рідких радіоактивних 
відходів на ЮУ АЕС 

 
Вплив АЕС на навколишнє середовище 

 

На рисунку 2.26 наведена динаміка викидів 
йоду-131 з вентиляційних труб ЮУАЕС за 
період з 1997 по 2002 роки. Контрольний рівень 
по АЕС становить 40700 кБк/доба. 
 
 

Рис 2.26. Викиди йоду з вентиляційних труб ЮУ 
АЕС, кБк/доба 

 

Рис. 2.27. Викиди довгоживучих радіонуклідів з 
вентиляційних труб ЮУ АЕС, кБк/доба 

На рисунку 2.27 наведена динаміка викидів 
довгоживучих радіонуклідів з вентиляційних 
труб ЮУ АЕС. Контрольний рівень по АЕС 
становить 40700 кБк/доба. 
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Рис. 2.28. Викиди інертних радіоактивних газів з 
вентиляційних труб ЮУ АЕС, ГБк/доба 
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На рисунку 2.28 наведена динаміка викидів 
інертних радіоактивних газів з вентиляційних 
труб ЮУ АЕС. Контрольний рівень по АЕС 
становить 750 ГБк/доба.  Як можна бачити з цих 
діаграм, для ЮУ АЕС викиди з вентиляційних 
труб набагато нижчі значень контрольних 
рівнів. 
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а рисунку 2.29 наведена динаміка 
відношенн колективної 

персоналу до перевищення значень допустимих та 
контрольних нів ски радіонуклід у 
оточуючі водойми. 
 

Концентрації 
приземного ш у атмосфери, ідземних та 
поверхневих водах в районі розташування ЮУ 
АЕС на декілька порядків нижчі від їх 
допустимих значень, встановлених Нормами 
радіаційної безпеки України (НРБУ-97). 

Радіаційний захист персоналу 

ьні рівні індивідуальної 
опромінення персоналу для ЮУ АЕС 
дорівнюють 15 мЗв/рі (дл  окремого 
контингенту пер налу —1 мЗв ік). Під 
окремим контингентом розум ться персонал 
АЕС, який бере участь у виконанні 
висококваліфікованих радіаці о-н безпечних 
робіт.  
 

2002 В 
річної дози опромінення в 20 мЗв/рік та 
контрольних івнів індивіду ль ої річної дози 
опромінення персоналу не зафіксовано. 
 

Одним з основних показник
истовую для характеристики с ану 

радіаційного захисту персоналу АЕС, є 
відношення значення колективної дози 
опромінення персоналу до числа енергоблоків, о 
експлуатуються на АЕС, яке для ЮУ АЕС 
дорівнює 1949,92 люд·мЗв/блок. В порівнянні з 
2001 роком (1957,32 люд·мЗв/блок) цей 
показник для Ю  АЕС майже не змінився. В 
світовій практиці для реакторів типу ВВЕР 
прийнятним вважається рівень 1000 
люд·мЗв/блок

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Н
я річної дози 

опромінення кількості виробленої 
електроенергії (люд·сЗв/МВт·рік). 
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ис. 2.29. Відношення річної 
колек ої  оп рс

Р
тивн  дози ромінення пе оналу 

до кількості виробленої електроенергії, 
люд·сЗв/МВт рік. 



2.6. ЧОРНОБИЛЬСЬКА АЕС 

 
 
 
 

Стан робіт зі зняття з експлуатації 
ЧАЕС та перетворення об'єкту "Укриття" в 

екологічно безпечну систему 
 
Чорнобильська АЕС розташована в північній 
частині українського Полісся за 12 км від м. 
Чорнобиль на правому березі річки Прип’ять. 
У складі Чорнобильської АЕС знаходяться три 
енергоблоки з уран-графітовими реакторами 
великої потужності (РБМК-1000) та об’єкт 
“Укриття”. 
 
Об'єкт "Укриття" – це зруйнований 
запроектною аварією 1986 року четвертий 
енергоблок, що втратив усі функціональні 
властивості енергоблоку і на якому виконано 
першочергові заходи для зменшення наслідків 
аварії та продовжуються роботи з технічного 
обслуговування, ремонту, модернізації споруд, 
будівельних конструкцій, систем та обладнання, 
спрямовані на забезпечення його ядерної та 
радіаційної безпеки. Головна особливість 
об’єкту “Укриття” – його потенційна небезпека, 
обумовлена, по-перше, великою кількістю 
радіоактивних речовин, не захищених 
надійними фізичними бар’єрами від оточуючого 
середовища, по-друге, відсутністю контролю за 
станом об’єкту, відповідно до норм і правил 
безпеки. Крім того, внаслідок неможливості 
здійснення повного дослідження об’єкту, 
відсутні надійні кількісні оцінки різних видів 
небезпеки. 
 
15 жовтня 1991 року другий енергоблок ЧАЕС 
було виведено з експлуатації внаслідок    
пожежі    у    турбінному    залі. 30 листопада 
1996 року було прийнято рішення про 
дострокове виведення з експлуатації першого 
енергоблоку. Третій енергоблок було зупинено 
15 грудня 2000 року. Таким чином, з грудня 
2000 року всі три енергоблоки знаходяться на 
стадії виведення з експлуатації. 
 
Діяльність на майданчику ЧАЕС здійснює 
експлуатуюча організація ДСП “Чорнобильська 
АЕС” у межах ліцензії № ЕО 000033 на 

експлуатацію об’єкта “Укриття”, виданої 
регулюючим органом у грудні 2001 року, та 
ліцензії № ЕО 000040 на зняття Чорнобильської 
АЕС з експлуатації, яка видана 22 березня 2002 
року. Ліцензією на експлуатацію об’єкта 
“Укриття” встановлені як обсяг дозволеної 
діяльності, так і умови її виконання, 
передбачена діяльність з перетворення об’єкту 
“Укриття” на екологічно безпечну систему, 
зокрема у рамках Плану здійснення заходів на 
об’єкті “Укриття” (ПЗЗ). 
 
Слід відмітити, що метою будь якої діяльності 
на об’єкті “Укриття” є захист персоналу, 
населення та довкілля від впливу радіоактивних 
матеріалів, які знаходяться в об’єкті та на його 
майданчику. Здійснення діяльності на об’єкті 
“Укриття” з іншою метою забороняється. 
 
Ліцензія на зняття Чорнобильської АЕС з 
експлуатації надає право експлуатуючій 
організації – ДСП “Чорнобильська АЕС” 
здійснювати комплекс робіт та операцій, 
пов’язаних із зняттям з експлуатації ядерних 
установок. 
 
Ліцензією також встановлюються вимоги в 
частині отримання окремих дозволів на 
виконання певних робіт чи операцій на етапах 
зняття з експлуатації, які пов’язані з 
проектуванням, будівництвом, введенням в 
експлуатацію та експлуатацією об’єктів по 
поводженню з радіоактивними відходами, а 
також з реалізацією комплексу заходів щодо 
вивільнення існуючих об’єктів від 
відпрацьованого та свіжого ядерного палива, 
рідких та твердих РАВ, накопичених за період 
експлуатації Чорнобильської АЕС. 
 
У 2002 році експлуатація енергоблоків ЧАЕС 
здійснювалася відповідно технологічних 
регламентів, які визначають правила і порядок 
технічного обслуговування та експлуатації 
обладнання і систем, що залишаються в роботі, 
а також межі та умови їх безпечної експлуатації. 
 
Впродовж року виконувалися роботи з 
вилучення потенційно небезпечних субстанцій 
із систем та устаткування енергоблоків. 
 
Станом на 1 січня 2003 року повністю 
завершені роботи на 110 системах і окремих 
одиницях устаткування, повністю звільнені від 
пожежонебезпечних середовищ енергоблок № 2 
і машинні зали всіх трьох енергоблоків. З 
енергоблоків вилучено понад 120 м3 рідких і 
600 м3 твердих РАВ. Перероблено понад 22000 
м3 трапної води. У 2002 році закінчено 



комплексне інженерне і радіаційне   обстеження    
енергоблоку  № 2. 
Фахівці Мінпаливенерго разом із 
Держатомрегулюванням та іншими 
компетентними установами у 2002 році 
продовжували розробку документів, необхідних 
для зняття ЧАЕС з експлуатації, а саме: 
 
• загальнодержавної програми зняття з 
експлуатації і перетворення об'єкта “Укриття” в 
екологічно безпечну систему; 
• інтегрованої програми поводження з 
радіоактивними відходами на етапі припинення 
експлуатації ЧАЕС і перетворення об'єкта 
“Укриття” в екологічно безпечну систему; 

• концепції зняття з експлуатації ЧАЕС. 
 
 
Ядерна безпека об’єкту “Укриття” 
забезпечується регламентним контролем за 
станом скупчень паливовміщуючих матеріалів і 
підтримкою їх в підкритичному стані та 
недопущенні виникнення самопідтримної 
ланцюгової реакції шляхом введення 
нейтронопоглинаючого розчину (0.1% розчин 
азотнокислого гадолінію). 
 
Протягом 15 років “Укриття” виконувало своє 
головне завдання – служило досить ефективним 
бар'єром на шляху розповсюдження 
радіоактивних речовин, які знаходяться в 
зруйнованому блоці. Враховуючи існуючий 
стан будівельних конструкцій, які виконують 
функцію основного фізичного бар'єра на шляху 
поширення радіоактивних речовин в 
навколишнє середовище, реалізація 
стабілізаційних заходів є ключовою. 
Інтегрований проект стабілізації та екранування 
має забезпечити стабілізацію будівельних 
конструкцій різних зон об'єкта. 
 
Виконання програми стабілізації дозволить, за 
попередніми оцінками, забезпечити стійкість 
конструкцій на час, необхідний для введення в 
дію нового безпечного конфайнмента. 
Необхідно якнайшвидше виконати намічені 
заходи щодо стабілізації. 
 
Розпочато розробку концептуального проекту 
безпечного конфайнмента із залученням на 
ранніх стадіях Держатомрегулювання та інших 
регулюючих органів до розгляду матеріалів 
проекту. 

Поводження з радіоактивними відходами на 
майданчику 

Ліцензійні вимоги щодо безпечного зняття з 
експлуатації енергоблоків ЧАЕС передбачають, 
у тому числі, безпечне поводження з 

радіоактивними відходами, які накопичилися на 
ЧАЕС і утворюються у процесі зняття її з 
експлуатації. 
 
Радіоактивні відходи на ЧАЕС зберігаються у 
побудованих згідно з проектом спеціальних 
сховищах (рідкі РАВ – у ємностях з 
нержавіючої сталі, тверді РАВ – у ємностях із 
залізобетону). Проектний термін зберігання 
РАВ – більше 50 років. Сховища РАВ обладнані 
захисними системами: спецвентиляції, 
спецканалізації, фізичного захисту та 
сигналізації, радіаційного контролю. По 
периметру сховищ є мережа спостережних 
свердловин для контролю за станом ґрунтових 
вод. 
 
На сьогодні відсіки для низько- і середньо 
активних відходів заповнені та законсервовані, 
відходи поточної діяльності вивозяться на пункт 
захоронення радіоактивних відходів 
“Буряківка” ДСП “Комплекс”. Високоактивні 
відходи зберігаються у спеціальному сховищі на 
майданчику АЕС, заповнення якого не 
перевищує 27 %, але не забезпечує потреб 
зняття з експлуатації енергоблоків та 
перетворення об’єкту “Укриття”. 
 
Тверді радіоактивні відходи з об’єкту “Укриття” 
утворюються в результаті виконання робіт з 
дезактивації приміщень об'єкта “Укриття” і 
прилягаючої до нього території, а також у 
результаті експлуатації (технічного 
обслуговування, ремонту, модернізації) систем і 
устаткування об'єкта “Укриття” і робіт, що 
виконуються у рамках плану здійснення заходів 
на об’єкті “Укриття”. 
 
Впродовж 2002 року на пункт захоронення 
радіоактивних відходів “Буряківка” передано на 
захоронення 8449 м3  (у тому числі з об’єкту 
“Укриття” – 245 м3) низькоактивних і 82 м3 (у 
тому   числі   з  об’єкту   “Укриття” – 6 м3) 
середньоактивних  відходів. У сховище твердих 
радіоактивних відходів ЧАЕС поступило 5,7 м3 
(у тому числі з об’єкту “Укриття” – 3 м3) 
високоактивних відходів   загальною   
активністю 64,6   Кі.  На 1 січня 2003 року 
загальний об’єм твердих РАВ, які розміщені у 
сховищах, становить 2500 м3. Рідких РАВ на 
майданчику АЕС накопичилося близько 19438 
м3, з них 40,5 м3 надійшло протягом звітного 
року, що значно менше минулорічного 
надходження – 327,6 м3. Заповнення ємностей 
для РРВ становить біля 57 % проектного об’єму, 
але всі РАВ мають бути переведені в стан, який 
придатний для захоронення, та захоронені. 
 



Стан діючої на ЧАЕС системи поводження з 
РАВ у 2002 році залишався на задовільному 
рівні. Умови поводження з РАВ відповідали 
вимогам нормативної документації з безпеки. 
В рамках підготовки до зняття з експлуатації 
Чорнобильської атомної електростанції на 
майданчику ЧАЕС ведеться спорудження ряду 
об’єктів по поводженню з радіоактивними 
відходами, а саме: заводу з переробки рідких 
радіоактивних відходів (ЗПРРВ), промислового 
комплексу по поводженню з твердими 
радіоактивними відходами (ПКПТРВ), що 
об`єднує у своєму складі установку вилучення 
твердих відходів з існуючого сховища, завод з 
переробки твердих відходів та сховище 
короткоіснуючих низько- та середньоактивних 
відходів.  
 
Проектування та спорудження об`єктів ведеться 
за рахунок коштів, що виділяються 
Європейською Комісією в рамках надання 
Україні міжнародної допомоги на зняття ЧАЕС 
з експлуатації (Фонд ядерної безпеки). 
Контракт на будівництво “під ключ” ЗПРРВ був 
підписаний 16 вересня 1999 року з міжнародним 
консорціумом Belgatom. 
 
Будівництво ЗПРРВ ведеться на підставі 
проекту “Чорнобильська АЕС. Завод з 
переробки рідких радіоактивних відходів”. 
Проект пройшов комплексну державну 
експертизу, у тому числі з ядерної та 
радіаційної безпеки та затверджений 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
22.03.2001 № 105-ре.У рамках комплексної 
експертизи Держатомрегулюванням погоджено 
попередній звіт з аналізу безпеки ЗПРРВ. ДСП 
“Чорнобильська АЕС” розробляє проміжний 
звіт з аналізу безпеки, погодження якого з 
Держатомрегулюванням стане основою 
отримання дозволу на етап введення в 
експлуатацію та експлуатації ЗПРРВ. 
 
Зведення будівлі ЗПРРВ практично виконано. 
Розпочато монтаж обладнання. 
 
Контрактом на будівництво ЗПРРВ 
передбачено, що системи та обладнання ЗПРРВ, 
важливі для безпеки, будуть поставлятися у 
відповідності з технічними умовами 
(специфікаціями), попередньо погодженими з 
Держатомрегулюванням. Вже погоджені 
технічні документи для деяких систем та 
обладнання, що монтуються чи плануються до 
монтажу найближчим часом – баки для рідких 
РАВ, захисні двері, система вилучення рідких 
РАВ з існуючих баків зберігання рідких РАВ, 
системи радіаційного контролю. 

 
Промисловим комплексом по поводженню з 
твердими радіоактивними відходами – ПКПТРВ 
передбачено вилучення відходів із сховищ 
твердих відходів, їх сортування, спалювання, 
пресування та цементування. Технічні 
специфікації на проведення тендеру на 
ПКПТРВ погоджені Держатомрегулюванням 6 
липня 1999 року. Переможцем тендеру на 
створення ПКПТРВ Комісією Європейського 
Співтовариства офіційно визначено німецьку 
фірму NUKEM. У березні 2001 року підписано 
контракт на будівництво комплексу. До 
Держатомрегулювання надано попередній 
загальний графік будівництва ПКПТРВ та 
попередній графік надання проектних 
документів на погодження. В даний час 
ведеться розробка концептуального проекту 
комплексу та попередніх звітів з аналізу 
безпеки. 
Кінцевий продукт ЗПРРВ і ПКПТРВ 
надходитиме на захоронення в приповерхнє 
сховище – Лот 3 (складова частина ПКПТРВ), 
яке буде споруджене на майданчику комплексу 
“Вектор” ДСП “Техноцентр”. 
В зв’язку з цим ДСП “Техноцентр” готує 
необхідні документи для отримання відповідних 
ліцензії. 
 

Нагляд за безпекою діяльності ЧАЕС 
 
Державний нагляд за ядерною та радіаційною 
безпекою на ЧАЕС у 2002 році здійснювало 
Головне управління державної інспекції з 
ядерної та радіаційної безпеки. Інспектори ГІУ 
провели на ДСП ЧАЕС три планові інспекційні 
перевірки з питань організації якості 
адміністративного управління, системи 
підготовки персоналу та функціонування 
системи обліку та контролю ядерних матеріалів. 
За результатами перевірок видано три акти-
приписи. Особлива увага при цьому приділялась 
заходам із забезпечення якості щодо безпечного 
зняття з експлуатації першого – третього 
енергоблоків ЧАЕС та перетворенню об’єкта 
“Укриття” в екологічно безпечну систему. 
Основним недоліком, який виявлено при 
проведенні інспекцій, є неспроможність ДСП 
ЧАЕС реалізовувати План здійснення заходів на 
об’єкті “Укриття”. Це негативно впливає на  
безпеку  Чорнобильської АЕС. Оперативний 
нагляд за станом ядерної та радіаційної безпеки 
безпосередньо на майданчику Чорнобильської 
АЕС здійснює Державна інспекція з ядерної 
безпеки на ЧАЕС штатною чисельністю 7 
одиниць. В наявності 5 інспекторів. 



 
 
 
У 2002 році інспекторами Державної інспекції 
проведено 46 інспекційних перевірок 
дотримання законодавства, норм, правил, 
стандартів з безпеки, умов наданих ліцензій 
(дозволів), в тому числі було перевірено: 
організацію роботи з персоналом в підрозділах 
об’єкту “Укриття”; 
організацію керівництва експлуатації ЧАЕС, 
стану РУ, СБ, СВБ і СНЭ, а також виконання 
ВХР за період експлуатації; 
стан поводження з радіоактивними відходами; 
• організацію монтажу, ремонтного 
забезпечення та технічного обслуговування у 
ДСП “ЧАЕС”; 
• стан системи урахування та контролю 
ядерного палива; 
• дотримання технологічної дисципліни. 
 
За результатами перевірок видано 31 акт-припис 
для усунення порушень.  
 
Поглиблені перевірки ЧАЕС стосувались 
питань: 
• виконання вимог норм і правил в період 
експлуатації басейнів витримки; 
• оцінка постачальників робіт; 
• стан робіт по ресурсу СЦК “СКАЛА”; 
• функціонування інформаційно-діагностичних 
систем “Сигнал” та “Финиш”; 
• діюча структура ЧАЕС: дотримання правил та 
норм з безпеки об’єктів атомної енергетики при 
проведенні робіт з припиненням експлуатації 
АЕС. 
 
Впродовж року було здійснено 9 перевірок 
об’єкту “Укриття”.  Персоналу ЧАЕС, який 
безпосередньо управляє реакторною 
установкою, у 2002 році  було видано 8 нових 
ліцензій, продовжено строк 8 ліцензій, 
анульовано 19 ліцензій. 
  
Фахівці Державної інспекції взяли участь у 4 
інспекціях МАГАТЕ, які проводились 

відповідно до Угоди про застосування гарантій 
нерозповсюдження ядерної зброї. 
 

Радіаційний захист персоналу 
 
У 2002 році на ЧАЕС не було зареєстровано 
жодного   випадку   перевищення   допустимої 
річної    дози    опромінення    персоналу 20 
мЗв/рік та контрольного рівня індивідуальної 
дози опромінення персоналу –17 мЗв/рік. 
Одним з основних показників, що 
використовуються для характеристики стану 
радіаційного захисту персоналу АЕС, є 
відношення значення колективної дози 
опромінення персоналу до числа енергоблоків 
АЕС, яке для ЧАЕС дорівнює 4472,09 
люд·мЗв/блок (включаючи прикомандирований 
персонал). 
 

Вплив АЕС на навколишнє середовище 
 
У зв’язку з тим, що блоки ЧАЕС не працюють, 
знаходяться у стані виведення з експлуатації, у 
викидах радіоактивних речовин в навколишнє 
середовище присутні тільки довгоживучі 
радіонукліди, сумарний викид  яких  за 2002  рік  
дорівнює               663 кБк/доба, що складає 
близько 4,5 % від встановленого на ЧАЕС 
контрольного рівня викидів довгоживучих 
радіонуклідів. 
 

Контроль повітряного середовища об'єкту 
“Укриття” 

 
За звітний період активність проб по 
довгоживучим α-аерозолям змінювалася в 
межах від 3,7×10-4 до 18,9 Бк/м3 (у 
приміщеннях, що не обслуговуються). 
Активність   проб  по   довгоживучим           β-
аерозолям   змінювалася в межах від 1,9×10-2 до 
1,9×103 Бк/м3 (у приміщеннях, що не 
обслуговуються). Поза об’єктом “Укриття” 
активність проб повітря по довгоживучим α-
аерозолям знаходилася в межах від 7,4×10-4 до 
1,7×10-2 Бк/м3. Радіонуклідний склад аерозолів 
за результатами γ-спектрометрії: 137Cs - 98%, 
134Cs – 1%, 241Am – 0,63%, 154,155Eu+60Co – 0,37%. 
 
 

Контроль стану води об'єкту “Укриття” 
 
За    звітний   період   відібрано   482    проби. 
Питома активність проб ґрунтових вод по 137Cs 
знаходилася в межах від 3,3×102 до 2,3×104 
Бк/м3, по 90Sr – в межах від 6,3×102 до 1,8×106 
Бк/м3. 
Питома активність трапної води знаходилася в 
межах від 1,1×107 до 1,3×108 Бк/м3. 



Питома активність води в приміщеннях 
деаераторної етажерки знаходилася в межах від 
3,7×107 до 3,3×108 Бк/м3. 
Питома активність води в машинному залі 
знаходилася в межах від 8,1×107 до 9,6×107 
Бк/м3. 
Питома активність води в приміщеннях блоку Б 
знаходилася в межах від 1,0×107 до 1,5×1011 
Бк/м3. 
Основний внесок у сумарну активність 
блокових вод вносять ізотопи цезію. 

Викиди у навколишнє середовище об'єкту 
“Укриття” 

 
Сумарна величина організованого викиду 
довгоживучих нуклідів (ДЖН) за звітний період 
складає 3,59×107 Бк. 
Верхня оцінка виносу радіоактивних аерозолів 
через нещільності в покрівлі об’єкту “Укриття” 
(“неорганізований” викид) за даними МНТЦ 
“Укриття” за звітний період склала по α- 
нуклідах 7,22×106 Бк (241Am, ΣPu), по β- 
нуклідах 5,62×108 Бк (134Cs, 137Cs). Дані 
отримані за результатами вимірів 
радіоактивності на чотирьох планшетних 
установках розміщених на легкій покрівлі над 
технологічними отворами. Сумарний 
“неорганізований” викид складає 9,83×108 Бк 
(частка α- випромінюючих нуклідів не 
перевищує 1,13% від загальної активності). 
Загальний викид ДЖН за звітний період 
становив 10,19×108 Бк, що складає 1,08 % від 
припустимого (з розрахунку 2,6×108 Бк/доб). 
 

Скиди у навколишнє середовище об'єкту 
"Укриття" 

 
Спостереження за радіохімічним режимом 
проводилися по 19 свердловинам і 3 пунктам 
спостереження. 
Вміст 90Sr знаходився в межах від 2×103 до 
1,42×105 Бк/м3. 
Вміст 137Cs знаходився в межах від 4×103 до 
9,6×104 Бк/м3. 
Вміст 3Н знаходився в межах від 2×103 до 
1,88×106 Бк/м3. 
 

Сховище відпрацьованого ядерного палива 
СВЯП-2 Чорнобильської АЕС 

 
У 2002 році продовжувалася розробка робочого 
проекту та будівництво сховища 
відпрацьованого ядерного палива СВЯП-2, в 
якому відпрацьовані тепловиділяючі збірки  
реакторів РБМК Чорнобильської АЕС мають 
зберігатися у наступні 50 – 100 років. 

Відповідно до проекту, СВЯП-2 ЧАЕС являє 
собою: 

• будівлю установки по підготовці 
відпрацьованого палива до зберігання; 

• ряд залізобетонних модулів зберігання, в яких 
у горизонтальному положенні будуть розміщені 
герметичні сталеві пенали з ВЯП. Пенали 
СВЯП-2 містять герметичні сталеві патрони, в 
яких знаходяться по одній з розділених на 2 
частини відпрацьованих тепловиділяючих 
збірок  реактора РБМК.  

 

Проект СВЯП-2 базується на технології 
NUHOMS, розробленій в США для 
відпрацьованого ядерного палива енергетичних 
реакторів.  Основними функціональними 
задачами СВЯП-2 є:  
• приймання і розбирання відпрацьованих 
тепловиділяючих збірок; 
• розміщення відпрацьованих тепловиділяючих 
збірок у герметичних патронах і пеналах; 
• транспортування пеналів з відпрацьованими 
тепловиділяючими збірками  до місця їх 
зберігання; 
• розміщення пеналів з відпрацьованими 
тепловиділяючими збірками у залізобетонних 
модулях для їхнього довгострокового 
зберігання; 
• збір та утилізація твердих і рідких 
радіоактивних відходів; 
• захист відпрацьованих тепловиділяючих 
збірок від можливих зовнішніх екстремальних 
явищ природного та техногенного походження; 
• захист персоналу та навколишнього 
середовища від впливу іонізуючих 
випромінювань; 
• забезпечення фізичного захисту та обліку 
ядерних матеріалів; 
• забезпечення можливості транспорту-вання 
відпрацьованих тепловиділяючих збірок із 
СВЯП-2 на переробні заводи або в місця їхнього 
остаточного захоронення.  
 
Майданчик СВЯП-2 розташований в 
безпосередній близькості від промислового 
майданчика Чорнобильської АЕС, у 10-км зоні 
відчуження Чорнобильської АЕС, яка має 
огородження, і в який діє особливий 
адміністративний режим. Навколо майданчика 
відсутні об'єкти, експлуатація яких могла б 
впливати на безпеку і функціональне 
призначення СВЯП-2. 
 
Ліцензія на “проектування ядерних установок”, 
у межах: проектування сховища 



відпрацьованого ядерного палива реакторів 
РБМК-1000 Чорнобильської АЕС (СВЯП-2) 
була видана експлуатуючій організації НАЕК 
“Енергоатом” 22 листопада 2000 року. 
Ліцензія на будівництво сховища 
відпрацьованого ядерного палива реакторів  
Чорнобильської АЕС СВЯП-2 була видана ЕО 
НАЕК “Енергоатом” 27 червня 2001 року. 
 

Після того, як відбулися певні структурні 
зміни в організаціях ядерної галузі України, 
було створено державне спеціалізоване 
підприємство “Чорнобильська АЕС”, яке було 
призначене експлуатуючою організацією 
(оператором) ядерних установок ЧАЕС. 
Оскільки зміна юридичного статусу ліцензіата, 
який здійснює окремі види діяльності у сфері 
використання ядерної енергії, вимагає 
переоформлення наданих ліцензій, у 2002 році 
проводилося переоформлення ліцензії 
експлуатуючій організації на проектування  та 
ліцензії експлуатуючій організації на 
будівництво СВЯП-2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Відповідно до результатів розгляду комплекту 
документів, які додавалися до заяви ДСП ЧАЕС 
від 19.02.2002 року та рішення Ліцензійної 
комісії Держатомрегулювання № 14/2002 від 
17.07.2002 року,  Державному спеціалі-
зованому підприємству “Чорнобильська АЕС” 
19 липня 2002 року була видана ліцензія серії 
ЕО № 000063 на проектування ядерних 
установок. Заява на переоформлення ліцензії на 
будівництво сховища відпрацьованого ядерного 
палива реакторів Чорнобильської АЕС (СВЯП-
2) була надіслана до Держатомрегулювання і 
прийнята до розгляду. 



3. ДОСЛІДНИЦЬКІ РЕАКТОРИ 
 

 Дослідницький реактор НЦ ІЯД 
 НАН України 

 
Дослідницький реактор ВВР-М НЦ ІЯД НАН 
України – один з перших дослідницьких 
реакторів, побудованих та введених в 
експлуатацію в колишньому СРСР. Реактор 
ВВР-М створено 40 років тому за ініціативою 
академіка І.В. Курчатова на виконання 
програми забезпечення ядерних регіональних 
центрів дослідницькими реакторами. 
Організатором будівництва та ініціатором 
робіт дослідницького реактору був перший 
директор Центру, академік НАН України М.В. 
Пасічник. 
 
З перших років роботи дослідницький реактор 
став науково-технічною базою досліджень не 
лише науковців Центру, а й інших організацій 
України та колишнього СРСР. Протягом 
чотирьох десятиріч тут проводились 
різноманітні дослідження з ядерної та 
радіаційної фізики, радіаційного 
металознавства, виробництва радіоізотопів та 
радіаційної біології. 
 
З 1993 року експлуатацію дослідницького 
реактора ВВР-М НЦ ІЯД було припинено. 
Відновлення його експлуатації відбулося у 
1998 році на підставі тимчасового дозволу, 
виданого Адміністрацією ядерного 
регулювання, після реалізації Центром заходів 
з підвищення безпеки, а саме:  
• введення в експлуатацію сучасної системи 
фізичного захисту;  
• впровадження комп'ютерної системи ведення 
обліку ядерних матеріалів;  
• встановлення нової системи автоматичної 
пожежної сигналізації;  
• монтаж та підключення двох дизель-
електростанцій потужністю 100 кВт кожна, які 
є джерелом системи аварійного 
електропостачання;  
• продовження терміну експлуатації 
обладнання системи управління та захисту 
дослідницького реактора;  
• продовження терміну експлуатації бака, 
трубопроводів та обладнання першого контуру 
дослідницького реактору;  
• відновлення експлуатації установки з 
переробки рідких радіоактивних відходів;  
• продовження терміну експлуатації 
електрокабелів та комутаційних систем, 
важливих для безпеки.  

Згідно з вимогами статті 8 Закону України 
“Про дозвільну діяльність у сфері 
використання ядерної енергії", що набув 
чинності у 2000 році, підставою для 
здійснення діяльності, ведення робіт та 
операцій, пов'язаних з даним етапом життєвого 
циклу ядерної установки, є ліцензія, яка 
видається органом державного регулювання 
ядерної та радіаційної безпеки. 
 
Тому у вересні 2001 року Центр розпочав 
підготовку необхідних документів для 
отримання ліцензії. Фахівцями 
Держатомрегулювання було проведено оцінку 
повноти і достовірності наданих Центром 
документів.  
 
На засіданні Колегії Держатомрегулювання 
України від 15 березня 2002 року було 
схвалено рішення щодо видачі ліцензії 
Науковому Центру “Інститут ядерних 
досліджень” Національної академії наук 
України на право здійснення діяльності з 
експлуатації ядерної установки − 
дослідницького реактора ВВР-М. Це перша 
ліцензія на право здійснення такого виду 
діяльності, видана Держатомрегулювання 
України. Термін дії ліцензії −  до завершення 
етапу життєвого циклу “Експлуатація ядерної 
установки”. 

Дослідницький реактор Севастопольського 
інституту ядерної енергії  та 

промисловості (СІЯЕП) 

На майданчику Севастопольського інституту 
ядерної енергії та промисловості розташовані 
3 ядерні установки: 

 
• дослідницький реактор ИР-100; 
• стенд фізичний (критична збірка, 
розташована  в масиві біологічного захисту 
реактора); 
• підкритична уран-водна збірка (розташована 
в лабораторії кафедри ядерних ППУ в 
учбовому корпусі інституту). 
 
Фізичний пуск реактора здійснений 18 квітня 
1967 року. Модернізація СУЗ виконана в 1977 
році. Теплова потужність реактора становить 
200 кВт. Останній пуск реактора здійснений 4 
січня 1995 року. Стенд фізичний (критична 
збірка) прийнятий в експлуатацію в 1974 році. 
У активних зонах реактора і критичної збірки 
застосовуються однакові твели з 10 % 



збагаченням по урану-235. Підкритична уран-
водна збірка прийнята в експлуатацію в 1964 
році. 
Територія реактора ИР-100 і виробничі 
приміщення обладнані сучасними технічними 
засобами охорони, створеними за сприяння 
Департаменту енергетики США. У 2002 році  
продовжувалась діяльність з їх вдосконалення 
і модернізації. 
 
Всі ядерні установки призначені для 
використання в учбових і наукових цілях, а 
також для виконання інших робіт. Для цього є 
більше 20 експериментальних пристроїв. 
Частина експериментальних пристроїв є 
унікальними і не мають аналогів в Україні і 
СНД. Постановою Кабінету Міністрів України 
від 19 грудня 2001 року № 1709, ядерні 
установки інституту, як учбово-дослідницький 
комплекс, внесені в перелік об'єктів, що 
становлять національне надбання держави. 
 
Ядерна і радіаційна безпека забезпечуються 
відповідно до діючих в Україні норм, правил і 
стандартів. Перевірки, технічне 
обслуговування і ремонти систем, важливих 
для безпеки, виконуються персоналом згідно з 
вимогами конструкторсько-технологічної 
документації. Приладами, технологічною 
оснасткою і запасними частинами установки 
укомплектовані.  

 
Із залученням спеціалізованих підприємств 
виконано комплекс робіт з аналізу технічного 
стану систем і обладнання, що виробили свій 
ресурс. За результатами робіт визначена 
можливість їх подальшої безпечної 
експлуатації. 

 
Дослідницький реактор обладнаний штатними 
засобами для зберігання рідких і твердих РАВ. 
Проводиться облік РАВ. Інформація про 
наявність і кількість РАВ регулярно надається 
відповідним державним органам. РАВ 
вивозяться до Одеського спецкомбінату 
об'єднання “Радон” на захоронення згідно з 
укладеним договором. Фінансування вивозу і 
захоронення передбачене бюджетом інституту. 
План вивозу узгоджений з Міністерством 
палива та енергетики України. Відпрацьоване 
ядерне паливо на майданчику інституту 
відсутнє. Радіаційна безпека персоналу, 
населення і навколишнього середовища 
забезпечується відповідно до вимог норм, 
правил і стандартів з радіаційної безпеки. 
Санітарний паспорт установок отриманий в 

органах державного санітарного нагляду. 
 

Органами Державного управління екології і 
природних ресурсів м. Севастополя інституту 
видана  ліцензія на право здійснення 
діяльності з використання джерел іонізуючого 
випромінювання (серія ЯРБ – 26 № 000005 від 
14.11.2001 року). 

 
Вимірювання радіаційного фону і 
радіаційного забруднення навколишнього 
середовища в санітарно-захисній зоні, зоні 
спостереження і морських акваторій в районі 
пляжу Учкуєвка здійснюється персоналом ИР-
100 відповідно до існуючих вимог і методик. 
Контроль за достовірністю вимірювань 
здійснюється органами держсаннагляду і 
Управлінням екології і природних ресурсів м. 
Севастополя.  

 
За період експлуатації ядерних установок 
аварійних викидів і скидів в довкілля не було. 
Випадків перевищення значень природного 
радіаційного фону не встановлено. Аналіз 
властивостей ядерних установок показав, що в 
умовах нормальної експлуатації вони не 
завдають шкоди навколишньому середовищу.  
Дозиметричний контроль персоналу, 
викладачів і студентів проводиться за 
встановленим порядком. Ядерні установки 
повністю укомплектовані засобами 
дозиметричного контролю. За період 
експлуатації установок випадків перевищення 
меж доз опромінювання персоналу та інших 
осіб не було. 

 
Наказом голови Держкоматому України за 
№531 від 25 листопада 1996 року СІЯЕП 
визначено експлуатуючою організацією 
реактора ИР-100 з покладенням на неї всієї 
повноти відповідальності за безпечну 
експлуатацію реактора. 
 
У 2002 році  процедура ліцензування  реактора 
продовжувалася. Були узгоджені програми 
робіт для обґрунтування безпечної 
експлуатації системи управління та захисту 
реактора ИР-100 та обґрунтування безпечної 
експлуатації корпуса (бака) реактора ИР-100. 
Також було узгоджено технічне рішення “Про 
подальшу експлуатацію кабельних ліній та 
електрокомутаційної апаратури ИР-100”. У 
грудні 2002 року СІЯЕП подала заяву для 
отримання ліцензії на проведення виду 
діяльності “Експлуатація ядерної установки на 



майданчику СІЯЕП”. Розгляд документів, 
відповідно до вимог Закону України “Про 
дозвільну діяльність у сфері використання 
ядерної енергії" показав, що деякі з них 

потребують доопрацювання. Про це було 
повідомлено заявника. На поточний час 
СІЯЕП проводить роботу по доопрацюванню 
документів відповідно  

до зауважень, наданих Держатомрегулюванням. 
 

  
 
 
 

 
 
 



4. СТАН ЯДЕРНОЇ ТА РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В ЗОНІ ВІДЧУЖЕННЯ 
 

Стан і проблеми Зони відчуження 
Чорнобильської АЕС 

 

Зона відчуження являє собою площинне 
відкрите джерело радіоактивного 
випромінювання з власною структурою 
розподілу, присутністю різних форм і видів 
депонованих радіоактивних елементів. 
Внаслідок цього радіаційний фактор продовжує 
залишатися основним у визначенні потенційної 
небезпеки для населення, що проживає на 
прилеглих до Зони територіях і населення 
України в цілому. 
 

Результати виконання робіт в рамках 
моніторингу 2002 року підтверджують 
наявність тенденції подальшого ускладнення 
радіаційного стану в досліджуваних 
компонентах довкілля. Зона відчуження 
залишається джерелом забруднення 
практично всіх його складових. За рахунок 
процесів перерозподілу та міграції 
радіонуклідів, задепонованих після аварії в 
захороненнях, ландшафтах, замкнених 
водоймах, окремих об’єктах, іде процес 
формування вторинних джерел, доступних 
для “споживання” за межами Зони, що 
робить їх потенційно небезпечними. 
 

Однією з найбільш актуальних проблем є 
проблема виснаження (погіршення якості за 
рахунок радіаційного забруднення водних 
ресурсів) поверхневих та підземних вод в 
басейні ріки Дніпра, притокою якої є річка 
Прип’ять. 
 

Отримані результати з радіаційно-екологічного 
моніторингу свідчать: 
 cкладні багатофакторні процеси 

перерозподілу радіонуклідів у ґрунті є 
визначальними у формуванні забруднення 
довкілля; 
 поверхневі води залишаються основним 

транспортом виносу радіонуклідів за межі Зони 
відчуження. При цьому до 40% виносу 90Sr та до 
90% 137Cs є транзитним і формується поза 
межами Зони відчуження, в основному на 
території Бєларусі; 
 за рахунок забруднення радіонуклідами 

підземних вод продовжується формування 
нового геологічного середовища поширення 
радіоактивних речовин, не властивого природнім 
умовам. Прогресуючі процеси забруднення 
ґрунтових вод водоносного комплексу 
четвертинних відкладів ставлять під загрозу 
функціонування в якості джерела 

централізованого господарсько-питного 
водопостачання (як в межах Зони відчуження, 
так і поза нею) водоносні комплекси еоценових 
та сеноман-нижньокрейдових відкладів. 
Формування забрудненого радіонуклідами 
підруслового потоку р.Прип’ять, не 
контрольованого в даний час, також здатне 
привести до не прогнозованих наслідків; 
 на радіаційне забруднення повітряного 

простору, як і раніше, впливає господарська 
діяльність, метеорологічні умови, пожежі в Зоні 
відчуження. Суттєвим джерелом періодичного 
надходження радіонуклідів у приземний шар 
повітря продовжує залишатися ЧАЕС та об’єкт 
“Укриття”; 
 в цілому для флори та фауни характерні 

процеси продовження вибіркового накопичення 
радіонуклідів, по окремих досліджуваних видах 
(гриби, дикі тварини, риба в непроточних 
водоймах) – до рівня радіоактивних відходів. 
 

Територіальна структура Зони відчуження та 
забезпечення радіаційної безпеки 

 

Відповідно до "Концепції Чорнобильської Зони 
відчуження на території України" було 
проведено зонування території Зони відчуження 
за виробничим принципом з урахуванням видів 
діяльності в її різних частинах, нерівномірності 
забруднення, розміщення виробництв та 
елементів інфраструктур, а саме: 
 

1 зона (ближня зона) включає територію, 
розташовану в межах 5-км радіусу навколо 
Чорнобильської АЕС. Проведення радіаційно-
небезпечних робіт у цій зоні здійснюється за 
програмами, погодженими органами 
Держсанепідслужби. У необхідних випадках за 
результатами радіаційно-дозиметричного 
контролю виконання цих робіт проводиться по 
дозиметричних нарядах-допусках; 
 

2 зона (дальня зона) включає територію Зони 
відчуження в межах радіусу 5-30 кілометрів від 
об’єкту “Укриття” (крім Зони до зовнішньої 
межі селітебної Зони м. Чорнобиль). Роботи в 
ній здійснюються відповідно до щомісячних 
планів-графіків, виконується регулярний 
радіаційний і дозиметричний контроль; 
 

3 зона (селітебна зона) включає частину міської 
території м. Чорнобиль, на якій розташовані 
гуртожитки з прилеглою до них територією, 
об'єкти суспільного харчування і торгівлі, 
соціально-культурного та медико-санітарного 
призначення, міжквартальні шляхи й під'їзди до 
них; 
4 зона (зона спеціального режиму) включає 
територію вахтового селища Зелений Мис; 
 

 



 

5 зона (відособлені ділянки Зони відчуження) 
включає територію населених пунктів, жителі 
яких були евакуйовані (ряд сіл Поліського 
району Київської області, Народицького й 
Овруцького районів Житомирської області). 
З метою закріплення досягнутого рівня 
радіаційної безпеки та проведення оперативного 
контролю за радіаційним станом на території 
Зони відчуження розроблені та затверджені 
гігієнічні нормативи “Основні контрольні рівні, 
рівні звільнення та рівні дії щодо радіоактивного 
забруднення об’єктів Зони відчуження” 
(ГН 6.6.1.076-01). 
 

Радіаційний стан водного середовища Зони 
відчуження 

 

Радіаційний моніторинг поверхневих вод Зони 
відчуження в 2002 році забезпечував 
спостереження за гідрологічним режимом та 
радіаційним станом р. Прип’яті та її притоків, 
ставу-охолоджувача ЧАЕС, потоків 
фільтраційної води зі ставу, підвідного та 
відвідного каналів ДСП “ЧАЕС” і відвідного 
каналу 3-ї черги, окремих водних об’єктів 
лівобережної та правобережної заплави. На 
території Зони безумовного відселення 
регулярно контролювались ріки Уж та Грезля. 
З метою більш повного аналізу впливу 
компонентів довкілля на формування 
радіаційного стану поверхневих вод відповідно 
до “Регламенту робіт ЦРЕМЗВ з 
радіоекологічного моніторингу на території 
Чорнобильської Зони відчуження на 2001-2003 
роки” введені спостереження на північному 
дренажному каналі ставу-охолоджувача. 

Загалом, під постійним контролем знаходилось 
20 водотоків, 10 замкнених та малопроточних 
водойм в 40 спостережних створах та пунктах. В 
усіх пробах води визначались концентрації 
основних забруднюючих радіонуклідів – 137Cs та 
90Sr. Вміст ізотопів Pu та 241Am з різною 
періодичністю контролювався у воді р. Прип’яті, 
водойми-охолоджувача ЧАЕС, лівобережного 
польдера у верхньому б’єфі споруди №7 та 
оз. Глибокого, а також разово – деяких інших 
водних об’єктів. 
Поверхневі води. Концентрація 90Sr у воді 
р. Прип’яті біля Чорнобиля в основному була в 
межах 0,10–0,25 кБк/м3. Невисокі рівні весняного 
водопілля, при яких не відбувалось суттєвого 
затоплення заплави на українській і білоруській 
території, сприяли тому, що максимальні 
значення концентрації 0,36 кБк/м3 фіксувались на 
спаді весняного водопілля, а також в період 
глибокої літньої межені. Відносно невисокі 
максимуми концентрації порівняно з попередніми 
роками вплинули на середньорічне значення, 
найнижче за післяаварійний період, однак впродовж 
літньої межені переважали значення 0,25 – 
0,30 кБк/м3, як і в минулі роки. Значення 
концентрацій 90Sr у поверхневих водоймах Зони 
відчуження у 2002 році не перевищували рівні дії (2 
кБк/м3) щодо забруднення води поверхневих 
водойм Зони відчуження, встановлених 
гігієнічними нормативами “Основні контрольні 
рівні, рівні звільнення та рівні дії щодо 
радіоактивного забруднення об’єктів Зони 
відчуження” (ГН 6.6.1.076-01). Дані про 
радіаційний стан ріки в післяаварійний період 
представлено в таблиці 4.1. 
 

Таблиця 4.1. 

Питома активність (кБк/м3) та винос 137Cs та 90Sr (1012 Бк) р. Прип’яттю в створі м.Чорнобиля в 1986-2002 рр. 
Радіонукліди Винос 

137Cs 90Sr Рік 
Середня річна 

витрата 
води,  м3/с Середня Максим. Середня Максим. 

137Cs 90Sr 

1986 302 - - - - 66,2 27,6 
1987 246 1,6 18 1,3 - 12,8 10,4 
1988 411 0,74 9,6 1,4 9,6 9,48 18,7 
1989 392 0,52 0,56 0,74 1,3 6,44 8,97 
1990 409 0,36 0,74 0,78 2,4 4,63 10,1 
1991 442 0,21 1,0 1,0 12 2,89 14,4 
1992 295 0,21 1,1 0,44 1,7 1,92 4,14 
1993 537 0,21 0,48 0,85 1,6 3,48 14,2 
1994 476 0,20 0,44 0,93 5,9 2,96 14,2 
1995 330 0,11 0,34 0,33 0,82 1,15 3,40 
1996 319 0,13 0,39 0,34 0,67 1,30 3,42 
1997 340 0,16 0,48 0,25 1,3 1,70 2,68 
1998 681 0,14 0,68 0,30 1,0 2,95 6,37 
1999 656 0,15 0,62 0,50 1,6 3,05 10,2 
2000 470 0,11 0,38 0,22 0,52 1,71 3,36 
2001 437 0,12 0,38 0,23 0,53 1,54 3,14 
2002 358 0,07 0,19 0,17 0,36 0,87 1,65 

1986-2002      125 157 



 

Концентрації 90Sr у воді ставу-охолоджувача 
ЧАЕС, фільтраційних потоків зі ставу та 
контрольованих замкнутих водойм істотно не 
змінилась у порівнянні з попереднім періодом. 
Зменшення цьогорічних показників для 
водотоків Зони відчуження пояснюється значно 
меншою їх водністю, відсутністю виходу води на 
забруднені ділянки заплави та переважанням у 
живленні рік грунтової складової. 
У воді лівобережного польдера, як і в минулому 
році, після розчистки русел меліоративних 
каналів та зниження рівня води і площі раніше 
затоплених земель, стали звичайними 
концентрації 90Sr на рівні 14 – 16 кБк/м3. 
Максимально зафіксоване значення – 21 кБк/м3. 
 

Винос 90Sr р. Прип’яттю у створі м. Чорнобиля 
склав у 2002 році 1,65 ТБк (44,7 Кі), р. Уж 
0,04 ТБк (1,11 Кі), р. Брагінкою – 0,08 ТБк 
(2,22 Кі). Всього цими водотоками в Київське 
водосховище    винесено  1,77  ТБк  (47,0 Кі) 90Sr.  
Це найнижче значення за післяаварійний період. 
Вклад ставу-охолоджувача у формуванні виносу 
90Sr становив 28 % від його надходження в 
межах Зони відчуження. 
 

Із зменшенням водності р. Прип’яті зростає роль 
ставу-охолоджувача, лівобережної польдерної 
системи та грунтових вод у формуванні 
радіоактивного забруднення основної ріки. 
Привертає увагу значна доля невизначених 
джерел формування виносу 90Sr, для яких 
неможливо за існуючої мережі моніторингу 
провести безпосередні вимірювання параметрів 
потоків води та радіонуклідів або ж виконати 
розрахунки достатньої точності. Незначні за 
витратами, але з високим вмістом радіонуклідів 
водотоки та фільтруючі через тіло захисних дамб 
струмки формують відносно значний приріст 
концентрацій та виносу. Так, наприклад, у 
пробах води з фільтруючих струмків (які 
опосередковано характеризують параметри 
забруднення підземного потоку) у серпні-вересні 
цього року зафіксовано вміст 90Sr на рівні 16 – 
17 кБк/м3. Навіть при витратах води порядку 
кількох десятків літрів за секунду, вклад таких 
джерел може бути досить значним, до кількох 
відсотків від сумарного виносу. 
 

Концентрація 137Cs у воді р. Прип’ять та р. Уж 
протягом року змінювалась переважно в 
звичайних для останніх років межах: 0,05 – 
0,10 кБк/м3, зрідка досягаючи значень 
0,15 кБк/м3. Винос цього радіонукліду за рік у  
 
створі Чорнобиля склав 0,87 ТБк, з яких 0,83 ТБк 
(95 %) сформувалося за межами території Зони  
відчуження. За абсолютними величинами це 
значеня менше за минулорічні показники. 
 

Концентрація радіоцезію в малих річках Зони 
фіксувалась на рівнях, близьких до показників в 
останні роки. Помітний спад питомої активності 
цього нукліду у воді оз. Азбучин. У воді 
більшості замкнутих водойм, а найбільше ставу-
охолоджувача ЧАЕС, максимум 137Cs 
просліджується у літні місяці. Очевидно, це 
пов’язано з процесами життєдіяльності 
гідробіоценозів та перерозподілом 137Cs в 
компонентах водних систем. Значення 
концентрацій 137Cs у поверхневих водоймах Зони 
відчуження у 2002 році не перевищували рівні дії 
щодо забруднення води поверхневих водойм Зони 
відчуження 2 кБк/м3, встановлених гігієнічними 
нормативами “Основні контрольні рівні, рівні 
звільнення та рівні дії щодо радіоактивного 
забруднення об’єктів Зони відчуження” 
(ГН 6.6.1.076-01). 
 

Наявні дані про питому активність 
трансуранових елементів у воді контрольованих 
водних об’єктів не дозволяють виявити помітну 
тенденцію до їх змін протягом останніх років. 
 

Підземні води. Протягом 2002 року системою 
радіаційного контролю, як і в попередні роки, 
були охоплені підземні води четвертинного, 
еоценового та сеноман-нижньокрейдового 
водоносних комплексів. Радіаційний стан 
підземних вод водоносного комплексу 
еоценових відкладів (джерела централізованого 
водопостачання ЧАЕС) контролювався на 
діючому водозаборі ЧАЕС (м. Прип’ять), 
сеноман-нижньокрейдових (основи 
централізованого водопостачання м. Чорнобиля)  
– на діючому водозаборі м. Чорнобиль. Крім 
того, вибірково контролювався стан води в 
водопровідній мережі м. Чорнобиль 
безпосередньо в місцях її споживання. Основна 
увага приділялась водоносному комплексу 
четвертинних відкладів, який залягає першим від 
поверхні (ґрунтовий) і є об’єктом 
безпосереднього впливу техногенного 
радіаційного забруднення. 
 

Згідно “Регламенту робіт ЦРЕМЗВ з 
радіоекологічного моніторингу на території 
Чорнобильської Зони відчуження на 2001-2003 
роки” радіаційний контроль підземних вод 
водоносного комплексу четвертинних відкладів 
здійснювався по 158 свердловинах, розподіл 
яких відносно основних об’єктів контролю 
практично не змінився в порівнянні з 2001 
роком. Як і в попередні роки, всі проби води 
аналізуються на вміст 90Sr та 137Cs. Концентрації 
241Am та ΣPu визначались вибірково у воді 
свердловин, для яких характерні найбільш високі 
концентрації 90Sr (137Cs). 
 



 

Результати досліджень радіаційного стану 
водоносних комплексів еоценових та сеноман-
нижньокрейдових відкладів не дають підстав для 
однозначного твердження про існуюче їх 
забруднення радіонуклідами аварійного викиду 
ЧАЕС. Концентрація 137Cs у воді на водозаборах 
ЧАЕС та міста Чорнобиля знаходиться в межах 
9-16 Бк/м3; 90Sr - 3-13 Бк/м3, що, при похибках 
вимірювань на рівні 20-35 %, знаходиться 
практично на рівні можливості визначення. ДР-
97 для питної води по вмісту 90Sr та 137Cs -
2000 Бк/м3. 

 
Радіаційний стан повітряного середовища Зони 

відчуження 
 

Моніторинг приземного шару повітря Зони 
відчуження на сьогоднішній день здійснюється в 
декількох напрямках: 
1. Спостереження за концентрацією 
радіонуклідів: 

- у ближній зоні на 4 пунктах; 
- у дальній зоні на 9 пунктах; 
- на 2 виробничих об’єктах. 

2. Визначення інтенсивності радіоактивних 
опадів з атмосфери на 29 пунктах. 
3. Оцінка вмісту гарячих часток у повітрі на 
9 пунктах. 
Регламент робіт з контролю радіаційного стану 
приземного шару атмосфери в ближній зоні 
спостереження виконувався на постах ВРП-750, 
Нафтобаза, Прип’ять-ЛЗД, БНС за допомогою 
аспіраційних пристроїв. Спостереження за 
радіаційним станом повітряного середовища 

дальньої зони проводилися на пунктах контролю 
мережі Автоматизованої системи контролю 
радіаційного стану (АСКРС) з використанням 
фільтровентиляційних пристроїв. 
Сюди віднесені також місця найбільш тривалого 
перебування персоналу Зони відчуження: 
м. Чорнобиль і с. Дитятки. 
Згідно з Регламентом на 2002 рік проби 
атмосферних осадів відбиралися на пунктах 
спостереження АСКРС, в пунктах захоронення 
радіоактивних відходів (ПЗРВ), Полігону з 
переробки радіоактивних відходів “Лелів”, в 
точках реперної мережі 5-км зони. 
Найбільші значення вмісту радіонуклідів у 
повітрі зареєстровані в ближній зоні, поблизу 
ЧАЕС на пунктах контролю на проммайданчику 
та Нафтобазі, де сумарна активність досягала 
3,3•10-2 Бк/м3. Дещо менші концентрації 

відмічено на решті пунктів ближньої зони. 
Забруднення 

137
Cs повітряного середовища всіх 

пунктів контролю характеризуються швидким 
спадом концентрацій в період 1986-88 рр. і 
повільним зниженням в останні роки. 
Радіаційний стан повітряного середовища Зони 
відчуження в останні роки визначався, в 
основному, присутністю на її території групи 
довгоіснуючих радіонуклідів Чорнобильського 
походження. Нуклідний склад аерозолів у 
ближній зоні спостереження, який за рахунок 
природних процесів “розпаду-накопичення” 
радіонуклідів змінився порівняно з 2001 роком 
незначно, наведено у табл. 4.2. 

Таблиця 4. 2.  

Нуклідний склад радіоаерозолів у ближній зоні спостереження 

 Склад, % 

Радіонуклід 134Cs 137Cs 154Eu 155Eu 90Sr 238Pu 239+240Pu 241Pu 241Am 
2000 0,53 67 0,34 0,29 21 0,12 0,25 10 0,47 
2001 0,26 68 - - 22 0,11 0,24 9 0,39 
2002 0,24 72 - - 19 0,09 0,23 8 0,44 

          

 
Примітка: наведені в таблиці дані про відсотковий склад 241Pu та 241Am - обраховані з відомої концентрації 
239+240Pu, розбіжність між обрахованими і виміряними значеннями по 241Am не перевищує 20%. 
 
Повітряний простір Зони відчуження, як 
показують результати багаторічного 
моніторингу, є надзвичайно динамічним  
середовищем з досить широким (більше 4 
порядків) діапазоном коливань вмісту 
радіонуклідів. При певних умовах (волога 
слабовітряна погода,  покрита  снігом   поверхня) 
забруднення повітря радіонуклідами може в 
деяких частинах дальної зони зменшуватися, що  

 
створює ілюзію радіаційної безпеки. Проте, існує 
постійна загроза, яка іноді навіть і реалізується в 
дещо менших масштабах (при виникненні 
незначних шквалів, пилових бур, пожеж та 
антропогенних впливів) через підняття в повітря  
з підстилаючих поверхонь значної кількості 
радіонуклідів. В таких випадках зростає 
внутрішнє дозове навантаження не тільки осіб, 
що знаходяться на забрудненій території, але і 



населення, яке проживає на територіях, куди 
можуть надходити повітряні маси з 
підвищеними концентраціями радіонуклідів. 
За результатами аналізу радіаційного 
моніторингу повітряного середовища Зони 
відчуження можна зробити такі висновки. 
- Визначальними чинниками радіаційного 
забруднення приземного шару атмосфери Зони 
відчуження протягом 2002 року були 
метеорологічні умови та антропогенні фактори. 
- Концентрація радіонуклідів у повітрі 
кожного пункту контролю визначалася, в 
основному, характером поверхневого 
забруднення території, на якій виконувався 
пробовідбір повітря. 
- Контрольні рівні (КР) радіонуклідів у повітрі 
стаціонарних пунктів спостереження Зони 
відчуження, які з 01.11.2001 року встановлені 
гігієнічними нормативами “Основні контрольні  
рівні звільнення та рівні дії щодо радіоактивного 

забруднення об’єктів Зони відчуження” 
(ГН 6.6.1.076-01), досягалися і перевищувалися 
протягом 2002 року в 22 випадках: 9 – з 
антропогенних та 13 – з метеорологічних 
причин. 
- Аналіз динаміки вмісту радіонуклідів у 
приземному шарі атмосфери пунктів 
спостереження протягом минулих 5 років не 
свідчить про позитивні зміни в 
радіоекологічному стані повітряного простору 
Зони відчуження. 
- Технологічні викиди ДСП “ЧАЕС”, об’єкту 
“Укриття” в атмосферу залишаються значними і 
сприяють зростанню радіаційного забруднення 
приземного шару повітряного простору Зони 
відчуження. 
- Стихійні явища (шквали, пилові бурі, 
пожежі, тощо) залишаються основною загрозою 
радіоекологічному стану повітряного 
середовища як Зони відчуження так і суміжних 
територій. 
 
 

 
 

 
 

Поводження з радіоактивними відходами у Зоні 
відчуження 

 

Джерелами РАВ на території Зони відчуження є 
ґрунт, споруди, машини, механізми тощо, які 
мають високі рівні радіоактивного забруднення і 
знаходяться на поверхні території Зони 
відчуження або в пунктах тимчасової локалізації 
РАВ. Кількість останніх оцінюється у більш ніж 
800 одиниць і всі вони на даний час недіючі. 
Реалізацію практичних заходів щодо поводження 
з РАВ в Зоні відчуження на підставі відповідних 
ліцензій, виданих Держатомрегулюванням, 
здійснює державні спеціалізовані підприємства  
“Комплекс” і “Техноцентр” УкрДО “Радон”. Ця 
діяльність включає: збирання РАВ у місцях 
найбільш інтенсивних забруднень, 
транспортування     радіоактивних          відходів, 
моніторинг та експлуатація діючого пункту  
захоронення РАВ “Буряківка”, моніторинг 
недіючих пунктів захоронення радіоактивних  
відходів (ПЗРВ) “Підлісний” та “ІІІ-я черга 
ЧАЕС” і ПТЛРВ, дезактивацію металопрокату, 
 виробів з пластмас, кабельної продукції, 

металевого брухту, машин та механізмів, 
будівництво сховищ для захоронення 
радіоактивних відходів. 

 

З моменту організації у 1986 році і за роки своєї 
діяльності ДСП “Комплекс” виконало значний 
обсяг робіт, спрямованих на поліпшення 
радіаційного стану Зони відчуження, що склався 
після аварії. Так, проведено дезактивацію 
території площею понад 30 тис. га, зібрано та 
захоронено на ПЗРВ “Підлісний”, “ІІІ-я черга 
ЧАЕС” та “Буряківка” РАВ об’ємом понад 700 
тис м3, дезактивовано матеріалів та обладнання 
біля 9 тис. тонн та інше. 
 

В останні роки на ПЗРВ “Буряківка” щороку 
надходить понад 25 тис. м3 відходів. Проектний 
об’єм сховища, що експлуатується з 1987 року, 
вичерпується – із 30 траншей об’ємом 23000 м3 

кожна, резерв складають чотири траншеї. У 
зв’язку з цим орган державного управління у 
сфері   поводження   з   РАВ       (МНС)   прийняв  
рішення реконструювати ПЗРВ “Буряківка”, 
додатково    збудувавши  шість  траншей  на   
120 тис. м3 РАВ кожна. Держатомрегулювання 

 



здійснив державну експертизу з ядерної та 
радіаційної безпеки проекту, за результатами 
якої проект реконструкції ПЗРВ “Буряківка” 
доопрацьовується. 
 

Особливими умовами ліцензій для ДСП 
“Комплекс” визначені пріоритетні заходи щодо 
приведення існуючих у Зоні відчуження ПЗРВ і 
ПТЛРВ у відповідність до вимог чинних норм, 
правил і стандартів з ядерної та радіаційної 
безпеки. Це обумовлено тим, що ПЗРВ і ПТЛРВ 
створювались в екстремальних післяаварійних 
умовах і не відповідають вимогам радіаційної 
безпеки, а тому несуть потенційну загрозу для 
довкілля. 
 

За узгодженим Держатомрегулюванням 
проектом ДСП “Комплекс” виконав дослідно-
промислові роботи по перезахороненню РАВ із 
ПТЛРВ “Нафтобаза”. Розроблені та погоджені з 
Держатомрегулюванням концепції закриття 
недіючих пунктів захоронення РАВ “Підлісний” 
і “ІІІ-я черга ЧАЕС”. Здійснена державна 
експертиза робочого проекту закриття ПЗРВ 
“Підлісний”, за результатами експертизи проект 
направлено на доопрацювання. На жаль, у 
зв’язку з відсутністю  фінансування роботи    над 
проектом припинені. 
 
  

Згідно з Комплексною програмою поводження з 
радіоактивними відходами для вирішення питань 
безпечного поводження з РАВ у Зоні відчуження  

ведеться будівництво сховищ для захоронення 
радіоактивних відходів, так званий комплекс 
“Вектор”, що має бути основою для 
спорудження Центру переробки та захоронення 
низько- і середньоактивних РАВ. Будівництво 
здійснюється     згідно    з    ліцензією    серії ЯРБ 
№ 000204, що видана Адміністрацією ядерного 
регулювання у квітні 2000 року. 
 

Роботи по будівництву об’єкта ведуться ДСП 
“Техноцентр” за проектом, що отримав 
позитивний висновок комплексної експертизи, 
яка включає екологічну експертизу, експертизу з 
ядерної та радіаційної безпеки та інші відповідно 
до чинного законодавства. 
 

В складі I черги комплексу “Вектор” виділено 
Пускової комплекс, який включає два сховища 
для захоронення РАВ та об’єкти інфраструктури. 
Об’єкти інфраструктури Пускового комплексу 
мали були введені в дію в 2002 році. На жаль, 
через недосконале управління будівництвом та 
неритмічне його фінансування заплановані 
терміни введення в експлуатацію прострочені. 
Держатомрегулювання щоквартально інформує 
Кабінет Міністрів України про стан 
спорудження об’єкту “Вектор”. 
 

 
 
 
 
 
 

 



5. ВИКОРИСТАННЯ ДЖЕРЕЛ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ 
 

 
Радіаційна безпека при здійсненні 

діяльності, пов'язаної з використанням 
джерел іонізуючого випромінювання 

 

Джерела іонізуючого випромінювання (ДІВ) у 
вигляді радіоактивних речовин або пристроїв, 
генеруючих іонізуюче випромінювання, 
ефективно використовуються в багатьох 
галузях народного господарства України. 
Разом з тим, використання ДІВ створює ризик 
додаткового опромінення, тому небезпека, 
пов’язана з використанням ДІВ, обмежується 
державою через державне регулювання 
безпеки діяльності з ДІВ. 
Державне регулювання здійснення діяльності з 
ДІВ, передбачає:  
• встановлення норм, правил та стандартів з 
радіаційної безпеки;  
• сертифікацію ДІВ з підвищеною 
небезпекою, державну реєстрацію ДІВ  та 
надання ліцензій на ведення діяльності з ДІВ;  
• здійснення нагляду за дотриманням 
нормативних вимог та умов наданих дозволів. 
 

Відповідно до законодавства, ліцензуванню  у 
сфері здійснення діяльності з ДІВ підлягають 
виробництво та використання (включаючи  
технічне обслуговування та зберігання) ДІВ. 
Не ліцензується використання ДІВ з низькою 
потенційною небезпекою, які включені до 
“Переліку ДІВ, використання яких 
звільняється від ліцензування", який 
затверджено Постановою Кабінету Міністрів 
України № 912 від 01.07.2002. 
 

Станом на 1 січня 2003 року діяльність, 
пов’язану з використанням  ДІВ, здійснювали 
978 підприємств, установ та організацій 
немедичного профілю і понад 2200 медичних 
закладів (без урахування приватних 
стоматологічних кабінетів та лікарень). 
 

Видачу ліцензій на діяльність з виробництва 
ДІВ здійснює Держатомрегулювання. 
 

25 квітня 2002 року видано Указ Президента 
України № 378/2002, згідно з яким 
ліцензування діяльності з використання ДІВ 
віднесено до компетенції 
Держатомрегулювання. До видання цього 
Указу видачу ліцензій на діяльність з 
використання ДІВ здійснювали територіальні 
органи Міністерства екології та природних 
ресурсів України. 
 

Для забезпечення процесу ліцензування 
Держатомрегулюванням розроблено та 
введено в дію “Вимоги та умови безпеки 
(ліцензійні умови) провадження діяльності з 
використання джерел іонізуючого 
випромінювання” та “Вимоги до звіту про 
аналіз безпеки провадження діяльності з 
використання джерел іонізуючого 
випромінювання”. 
 

Всього у 2002 році видана 151 ліцензія на 
діяльність з ДІВ, у тому числі 90 підприємств 
отримали такі ліцензії вперше      (86 – на 
використання ДІВ та 4 – на їх виробництво). 
Загальна кількість ліцензій, виданих 
підприємствам не медичного профілю, за 
період 1995-2002 роках. складає понад 620. На 
кінець 2002 року ще 227 підприємств не 
медичного профілю здійснювали діяльність з 
ДІВ без ліцензій, що складає близько 23% 
підприємств, що використовують ДІВ. 
Більшість цих підприємств розташовані в 
Харківській, Луганській областях і в м. Києві. 
Динаміка видачі ліцензій на використання ДІВ 
немедичними підприємствами за період з 1994 
по 2002 роки наведена на рисунку 5.1 
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Рис. 5.1. Кількість виданих ліцензій на використання ДІВ за 1994 - 2002 роки  
 



 
В процесі ліцензування на багатьох 
підприємствах вживаються заходи щодо 
поліпшення стану радіаційної безпеки при 
здійсненні діяльності з ДІВ, а саме :  

♦ вдосконалення системи обліку та 
контролю ДІВ;  

♦ вдосконалення (або створення) системи 
радіаційного контролю (у тому числі 
індивідуального дозиметричного контролю);  

♦ підвищення компетентності у сфері 
протирадіаційного захисту керівництва, 
відповідальних осіб, персоналу;  

♦ страхування або інше фінансове 
забезпечення відшкодування за шкоду від 
можливих радіаційних аварій;  

♦ впровадження програм якості поводження 
з ДІВ;  

♦ користування послугами ліцензованих та 
акредитованих постачальників; 

♦ здійснення контролю за додержанням 
ліцензійних вимог тощо. 
 

Медичні установи використовують ДІВ в 
лікувальних та діагностичних цілях під 
контролем Державної санітарно-
епідеміологічної служби МОЗ. Через 
недостатнє фінансування, медичні заклади 
часто експлуатують ДІВ (установки, апарати, 

тощо), що відпрацювали по 2 та більше 
термінів експлуатації, встановлених 
виробником, а їх технічне обслуговування 
проводиться нерегулярно. Таке становище 
підвищує ймовірність переопромінення 
пацієнтів або персоналу. Ліцензування 
діяльності з ДІВ в медичних закладах 
Держатомрегулювання планує розпочати в 
2004 році. 
 

У 2002 році ще 27 підприємств припинили або 
заявили про намір припинити діяльність з ДІВ.   
Підприємств, яким видані дозволи на 
зберігання законсервованих рентгенівських 
апаратів, налічується близько 80. 
 

Понад 120 підприємств, установ та організацій 
в Україні відмовилися від здійснення 
діяльності з ДІВ, але через важкий фінансовий 
стан не можуть передати їх на спеціалізовані 
підприємства по поводженню з 
радіоактивними відходами, як це передбачено 
законодавством.  
 

Недотримання вимог чинного законодавства 
при використанні ДІВ призводить до аварій та 
інцидентів.  За інформацією Держатомрегулю-
вання,  у 2002 році сталося 23 випадки аварій 
та інцидентів з ДІВ (рисунок 5.2).  
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Рис. 5.2. Кількість аварій та інцидентів з джерелами іонізуючого випромінювання 

за 1995 – 2002 роки 
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Кількість випадків виявлення ДІВ у 
металобрухті та радіаційно забрудненого 
металобрухту залишається значною. 
Ефективним  з точки зору запобігання 
радіаційним аваріям виявилось проведення 
радіаційного контролю металобрухту, який 
надходить на металургійні заводи. Так, у 2002 
році зареєстровано 9 випадків виявлення такого 
металобрухту при вхідному радіаційному 
контролі.  

Половина зареєстрованих аварій та 
інцидентів з ДІВ пов'язана з їх перебуванням у 
незаконному обігу. Так, у 4-х випадках був 
втрачений контроль за 6 ДІВ через їх крадіжки; в 
6-ти випадках були знайдені 10 ДІВ різної 
активності. Переважна частина випадків втрати 
контролю за ДІВ або їх крадіжки відбулися на 
підприємствах вугільної промисловості. В 
одному випадку  інцидент виявлений в 
результаті проведення спеціальних оперативно-
розшукових робіт, а саме - виявлена та 
припинена діяльність організованої кримінальної 
групи, члени якої незаконно ввезли на територію 
України з Російської Федерації  і намагалися 
збути під виглядом плутонію-239 радіоактивний 
матеріал з радіонуклідом стронцій-90 сумарною 
активністю 20 мкКі.  

 
В 2002 році не було зафіксовано порушень 

та аварій при здійсненні діяльності з ДІВ, які б 
мали зареєстрований негативний вплив на 
персонал, населення та довкілля.  
 
Окремою проблемою залишається поводження з 
відпрацьованими ДІВ високої активності (більше 
1000 Кі) на основі кобальту-60 та стронцію-90. 
Характерними прикладами  таких ДІВ є 
радіоізотопні термоелектрогенератори (РИТЕГ) 
та промислові установки для опромінення. 
Повернення відпрацьованих ДІВ російського 
виробництва в Росію припинилося в 1994 році 
через обмеження в Російському законодавстві. 
Тому Україною вибрано шлях зберігання таких 
джерел на спеціалізованих підприємствах по 
поводженню з радіоактивними відходами, що 
потребує побудови спеціальних сховищ. У 2002 
році розпочато роботи з демонтажу РИТЕГ та 
перевезення їх для зберігання на одне з 
підприємств комбінату УкрДО “Радон”. 

Поводження з радіоактивними відходами, що 
утворюються при використанні джерел 

іонізуючого випромінювання 

Діяльність по поводженню з РАВ, що 
утворюються при використанні джерел 

іонізуючого випромінювання в народному 
господарстві, виконує Державне об'єднання 
“Радон”, яке має у своєму складі шість 
державних міжобласних спеціалізованих 
комбінатів: Київський, Донецький, Одеський, 
Харківський, Дніпропетровський, Львівський. 
ДМСК виконують роботи, пов’язані із 
збиранням, транспортуванням, зберіганням та 
захороненням низько- і середньоактивних ТРВ 
та РРВ і відпрацьованих ДІВ з усіх вітчизняних 
підприємств, установ та організацій, крім 
підприємств енергетичної галузі. 
 
На територіях ДМСК розташовані: 

• 14 ємностей для захоронення ТРВ – 10 
заповнені і законсервовані;  

• 14 ємностей для тимчасового зберігання РРВ 
– 2 заповнені і законсервовані; 

• 14 ємностей для захоронення відпрацьованих 
ДІВ – 4 законсервовані. 
 
Крім того:  

• на Київському ДМСК експлуатується 
технологічний ангар для тимчасового зберігання 
ТРВ – резерв місткості приблизно 50 %; 

• на Харківському ДМСК – корпус 
захоронення ТРВ і відпрацьованих ДІВ – резерв 
місткості приблизно 50 %; 

• на Львівському ДМСК – сховище ангарного 
типу для захоронення РАВ – резерв місткості 
приблизно 90 %. 
 
Згідно з Комплексною програмою поводження з 
РАВ ДМСК УкрДО “Радон” мають бути 
перепрофільовані на пункти тимчасового 
зберігання РАВ у контейнерах. На даний час 
Держатомрегулюванням  здійснена  державна 
експертиза з ядерної та радіаційної безпеки 
матеріалів щодо типової технології зберігання 
РАВ на ДМСК, на підставі якої кожний з них має 
розробити проект перепрофілювання з 
урахуванням специфіки своєї діяльності. 
 
У свій час ДМСК були підпорядковані 
Міністерству комунального господарства СРСР і 
до їх діяльності вимоги були такі ж, як до 
підприємств, що займалися звичайними 
побутовими відходами. Сховища ДМСК 
будувались за недосконалими проектами 
(розробленими ще в кінці 50-х років), що 
призвело до радіаційних аварій на Київському і 
Харківському ДМСК, внаслідок яких сталося 
забруднення ґрунтових вод радіонуклідом 
тритію поза межами сховищ в санітарно-
захисній зоні ДМСК. 
 
На Київському та Харківському ДМСК були 
розроблені аварійні плани, по яким проводилися 

 



протиаварійні заходи. На даний час більша 
частина запланованих заходів з ліквідації аварії 
виконана, це дозволило визначити масштаб 
аварії, локалізувати її наслідки, виконати 
прогнозні оцінки на майбутнє. 
 
За     даними   Київського   ДМСК  у  2002  році  
концентрація   тритію  в  підземних  водах     
санітарно-захисної    зони      складала  
1,0·104 Бк/м3. Це  хоч  і  вище  фонової для цієї 
місцевості (для району с. Пирогове – 5,4·103 
Бк/м3), але суттєво нижче припустимої 
концентрації (згідно з НРБУ-97 – 3·107 Бк/м3). 
 
На Харківському ДМСК проведена відкачка 
води з аварійних сховищ та їх консервація. За 
даними моніторингу, осередок радіоактивного 
забруднення підземних вод стабільний по 
активності, слаборухомий і розташований у зоні 
суворого режиму під аварійними сховищами. За 
інформацією Харківського ДМСК у санітарно-
захисній зоні, у безпосередній близькості від 
зони суворого режиму забруднення ґрунту і 
рослин за значеннями об’ємної активності 
тритію є близькими до фонових значень. На межі 
санітарно-захисної зони і зони спостереження у 
всіх об’єктах навколишнього середовища 
(підземні води, відкриті водойми, ґрунт, 
рослини, сільгосппродукти) тритію техногенного 
походження не виявлено. 
 
Однак, для кардинального вирішення проблеми 
нерозповсюдження радіонуклідів з аварійних 
сховищ необхідно здійснити перезахоронення 
твердих радіоактивних відходів. 
 
У 2001 році Держатомрегулювання затвердило 
“План реалізації проектних рішень мінімізації 
радіаційної аварії на ПЗРВ Київського ДМСК”. 
Згідно цього плану, у 2002 році, виконані 
наступні заходи: 
здійснена комплексна державна експертиза 
робочого проекту перезахоронення РАВ і 
ведеться робота з його доопрацювання з метою 
врахування зауважень висновків вказаної 
експертизи; 

 в стадії завершення виготовлення 
дистанційно керованого комплексу для 
вилучення РАВ, конструкція якого 
доопрацьовувалася за результатами проведеного 
експериментального вилучення 1.4 т твердих 
РАВ;  

 виготовлено 10 шт. контейнерів для 
зберігання РАВ, які будуть вилучатися при 
проведенні виробничих випробувань 
дистанційно керованого комплексу;  

 проводиться навчання управленню цим 
дистанційно керованим комплексом фахівців 
ДМСК; 

 виготовлений експериментальний зразок 
пересувної установки  цементування рідких РАВ 
та проведено її випробування.   
  
Аналіз вищезазначених експериментальних 
робіт визначив шляхи вдосконалення 
технологічних процесів вилучення твердих та 
рідких РАВ, направлених на забезпечення 
 
застосування “безлюдної” технології та 
виключення можливості необґрунтованого 
опромінення персоналу під час робіт з ліквідації 
аварії.  
 
Згідно  з даними щорічних звітів про стан 
радіаційної безпеки на ДМСК УкрДО “Радон” 
значення індивідуальних річних ефективних доз 
персоналу категорії “А” не перевищували 
контрольних рівнів, які становлять:  
 
на Харківському – 4 мЗв/рік, на 
Дніпропетровському – 15 мЗв/рік, на 
Львівському – 10 мЗв/рік, на Київському – 18 
мЗв/рік, на Одеському – 10 мЗв/рік,  на 
Донецькому – 2 мЗв/рік. 
 

При аналізі діяльності ДМСК звертає на себе 
увагу швидке заповнення проектних об’ємів 
сховищ твердих РАВ. Це відбувається внаслідок 
того, що тверді радіоактивні відходи  
в цих сховищах зберігаються / захоронюються 
без будь-якого кондиціонування, а захоронення 
відпрацьованих ДІВ здійснюється у біозахисті, в 
той час, як згідно з вимогами нормативних 
документів, їх захоронення має проводитися 
тільки у спеціалізованих сховищах шляхом 
безконтейнерного розвантаження джерел.  
 
Таким чином, проблема наявності вільних  
сховищ на спецкомбінатах та  надійності їх 
конструкції з точки зору радіаційної безпеки є 
найбільш гострою. Відсутність технологій і 
обладнання для переробки РАВ на ДМСК ще 
більш загострює цю проблему.  
 
Іншою проблемою, яка потребує якнайшвидшого 
вирішення є значний дефіцит на ДМСК  
обладнання для вимірювання вмісту тритію в 
різних середовищах, не достатньо апаратури для 
визначення радіонуклідного складу альфа- та 
бета-випромінюючих радіоактивних речовин. 
Через недостатнє фінансування ця проблема не 
вирішується вже не один рік.  

 



6. УРАНОДОБУВНА ТА УРАНОПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 

 
На території України видобування та 
переробку уранових руд здійснює Державне 
підприємство “Східний гірничо-
збагачувальний комбінат” (ДП “СхідГЗК”). До 
1991 року переробкою уранових руд також 
займалося Виробниче об’єднання 
“Придніпровський хімічний завод” 
(ВО “ПХЗ”). 
 

Характерною рисою видобутку та переробки 
уранових руд є робота в умовах високих 
концентрацій природних радіонуклідів на 
робочих місцях, що вимагає особливої уваги 
до забезпечення радіаційного захисту 
персоналу. Крім того, внаслідок цієї діяльності 
утворюється велика кількість відходів – 
хвости переробки уранових руд (хвостова 
пульпа), відвали шахтних порід, шахтні води, 
скиди і викиди (рідкі, газоподібні), що 
являють собою джерела радіоактивного 
забруднення навколишнього середовища.  
 

Для навколишнього середовища і населення 
основну небезпеку складають великі за 
обсягами та активністю хвостосховища 
уранопереробних підприємств. Розташовані на 
площі 542 га, хвостосховища містять 
радіоактивні речовини, загальна кількість яких 
складає близько 66 млн. тонн і має сумарну 
активність більше 4,4 * 1015 Бк (120000 Кі). 
 

У 2002 році Державним комітетом ядерного 
регулювання України, як і в попередні роки, 
здійснювався контроль за реалізацією рішень 
Державної комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
щодо поліпшення радіаційного стану об’єктів 
ДП “СхідГЗК”, колишнього ВО “ПХЗ” та 
регіонів їх розташування (протокол № 3 від 
17.09.99 року).  
 

Особлива увага приділялася виконанню 
невідкладних природоохоронних робіт на 
об’єктах ВО “ПХЗ” у м. Дніпродзержинську та 
його передмістях з метою ліквідації 
радіаційно-небезпечних об’єктів ВО “ПХЗ” та 
дезактивації його території.  
 

У зв’язку з низькою ефективністю виконання 
цих робіт через відсутність фінансування, 
Держатомрегулюванням було ініційовано 
розробку Державної програми ліквідації 
радіаційно-небезпечних об’єктів ВО “ПХЗ”. 
Крім того, для встановлення правових та 
фінансових засад проведення робіт з ліквідації 
та рекультивації таких об’єктів та радіаційно-
забрудненої території заводу, було 
запропоновано створити робочу групу з 

представників зацікавлених міністерств та 
відомств для розробки проекту Закону 
України “Про ліквідацію та рекультивацію 
об’єктів колишнього ВО “ПХЗ”. 
 

В 2002 році Держатомрегулюванням були 
проведені експертизи з радіаційної безпеки 
проектних матеріалів ДП “СхідГЗК” “Техніко-
економічне обґрунтування “Розширення 
місткості існуючого хвостосховища 
гідрометалургійного заводу СхідГЗК в балці 
“Щербаківська” та проектних матеріалів 
ДП “Бар’єр” на проведення ліквідаційних 
робіт на хвостосховищі “Сухачівське” 
ВО “ПХЗ”.  
 

Оскільки при проведенні експертизи 
проектних матеріалів ДП “Бар’єр” були 
виявлені суттєві недоліки в частині 
забезпечення радіаційної безпеки при 
проведенні ліквідаційних робіт, проектні 
матеріали відправлено на доопрацювання. 
 

В 2002 році ДП “СхідГЗК” здійснював 
діяльність в рамках ліцензії на провадження 
діяльності з переробки уранових руд, яка 
включає переробку уранової руди на 
Гідрометалургійному заводі (м. Жовті Води), 
переробку уранової руди шляхом купного (на 
Смолінській шахті) та блокового (на 
Інгульській шахті) вилуговування, 
експлуатацію хвостосховища “Щербаківське”, 
проведення рекультиваційних робіт на 
хвостосховищі “КБЗ”, проведення 
моніторингу довкілля на рекультивованих 
ділянках підземного вилуговування 
“Девладове” та “Братське”. 
 

Персонал ДП “СхідГЗК”, зайнятий на роботах 
з видобутку й переробки уранової руди, 
піддається одночасному впливу декількох 
радіаційно-небезпечних факторів (радону, 
дочірніх продуктів його розпаду, рудного 
пилу, що містить довгоіснуючі природні 
радіонукліди). За результатами проведеного 
аналізу звітів про стан радіаційної безпеки на 
ДП “СхідГЗК” за 2002 рік значення річних 
ефективних доз опромінення персоналу всіх 
його підрозділів знаходяться у межах, 
встановлених “Програмою переходу об’єктів 
ядерної енергетики України на вимоги НРБУ-
97”.  
При цьому слід зазначити, що в 2002 році було 
зафіксовано перевищення допустимих рівнів 
концентрації (об’ємної активності) 
радіонуклідів (по ДПР) у повітрі окремих 
робочих місць на Смолінській шахті – для 

 



прохідників, гірників на бурінні та 
підривників, на Інгульській – для кріпильників 
та гірників на бурінні. На 
Гідрометалургійному заводі в повітрі робочих 
місць перевищення допустимих рівнів 
концентрації довгоіснуючих альфа-
випромінюючих нуклідів не зафіксовано. 
 

Необхідно відмітити, що через відсутність на 
ДП “СхідГЗК” приладів для вимірювання 
індивідуальних доз опромінення від радону та 
його ДПР, оцінки ефективних доз  

індивідуального опромінення персоналу 
проведені розрахунковим шляхом, з 
використанням даних про значення 
концентрацій радіонуклідів на робочих місцях, 
і точність таких розрахунків не висока. 
 

Значення середніх річних ефективних доз 
опромінення персоналу Інгульської та 
Смолінської шахт та Гідрометалургійного 
заводу (ГМЗ) представлені на рисунках 6.1, 6.2 
та 6.3 відповідно. 
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 Рис. 6.1.Середні річні ефективні дози опромінення персоналу основних професій Інгульської 
шахти у 2000 - 2002 роках, мЗв 
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Рис. 6.2.Середні  річні ефективні дози опромінення персоналу основних професій Смолінської 

шахти  у  2000 - 2002 роках, мЗв 
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Рис. 6.3. Середні річні ефективні дози опромінення персоналу основних виробництв 

Гідрометалургійного заводу у 2000 - 2002 роках, мЗв 

 



7. ПЕРЕВЕЗЕННЯ РАДІОАКТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 
Територією України здійснюються перевезення 
радіоактивних матеріалів, призначених для 
використання у промислових, медичних та 
наукових цілях, а також радіоактивних відходів, 
уранової руди та її концентрату, свіжого та 
відпрацьованого ядерного палива АЕС України та 
транзитні перевезення ядерного палива. 
 

Відповідно до законодавства, необхідною умовою 
провадження діяльності з перевезення 
радіоактивних матеріалів є наявність ліцензії на 
цей вид діяльності. На деякі види перевезення 
(подільних матеріалів та міжнародні) 
Держатомрегулюванням додатково видаються 
разові дозволи. У випадках, передбачених 
правилами, видаються сертифікати безпеки на 
конструкцію упаковки та спеціальні умови 
перевезення. 
 

Протягом 2002 року юридичним особам, які 
займаються перевезеннями радіоактивних 
матеріалів, було видано 8 ліцензій та розширено 
дія 2 ліцензій.  
 

У відповідності з Положенням про основні засади 
організації перевезення радіоактивних матеріалів 
територією України, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1997 
року № 1332 та Інструкцією про порядок видачі 
дозволів    на   перевезення  

радіоактивних матеріалів, протягом 2002 року 
було видано 106 дозволів на перевезення 
радіоактивних матеріалів (рисунок 7.1), із них:  
 
• перевезення свіжого ядерного палива на АЕС 
України – 15; 
• перевезення відпрацьованого ядерного палива з 
АЕС України до Росії – 6; 
• транзитні перевезення свіжого ядерного палива з 
Росії до Словаччини та Угорщини – 10; 
• транзитні перевезення відпрацьованого ядерного 
палива з Болгарії до Росії – 1; 
• транзитні перевезення концентрату уранової 
руди з Чехії до Росії – 5; 
• перевезення інших радіоактивних матеріалів - 69. 
 
У 2002 році, відповідно до Порядку видачі 
сертифікатів безпеки при перевезенні 
радіоактивних матеріалів, було видано 2 
сертифікати безпеки на конструкцію упаковки та 
1 сертифікат безпеки на спеціальні умови 
перевезення. 
 
В 2002 році не було зафіксовано порушень та 
аварій при транспортуванні радіоактивних 
матеріалів, які б мали негативний вплив на 
персонал, населення та довкілля. 
 
 
 

 



 

 

 

65%
15.1%

14.2%
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перевезення свіжого ядерного палива на АЕС України
перевезення відпрацьованого ядерного палива з АЕС України
перевезення інших радіоактивних матеріалів
транзитні перевезення ядерного палива та концентрату уранової руди

Рис. 7.1. Структура перевезень радіоактивних матеріалів по території України



8. АВАРІЙНА ГОТОВНІСТЬ ТА КРИЗОВЕ РЕАГУВАННЯ 
 

Єдина державна система запобігання 
і реагування на надзвичайні ситуації 

техногенного та природного характеру 
 
В Україні всі заходи у сфері аварійної 
готовності та кризового реагування інтегровано 
в Єдину державну систему запобігання і 
реагування на надзвичайні ситуації 
техногенного та природного характеру (далі – 
ЄДС НС), що створена та діє  згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 3 
серпня 1998 року № 1198.  
 
На виконання цієї постанови у 1999 році 
фахівцями Державної адміністрації ядерного 
регулювання України за погодженням з МНС 
було розроблено Положення про 
функціональну підсистему державного 
регулювання ядерної та радіаційної безпеки 
ЄДС НС.  
 
Організаційні засади та режими 
функціонування ЄДС НС було закріплено на 
законодавчому рівні у 2000 році з введенням в 
дію Закону України “Про захист населення і 
територій від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру”. 
 
На даний час відповідальність за управління 
створенням і діяльністю функціональної 
підсистеми “Безпека об’єктів ядерної 
енергетики”, яка діє на об’єктовому та 
загальнодержавному рівнях  ЄДС НС, 
покладено на Держатомрегулювання. 

 
На об’єктовому рівні діяльність цієї 
функціональної підсистеми забезпечують 
Державні інспекції з ядерної безпеки на АЕС. 
Згідно з розробленим у 2002 році Положенням 
про функціональну підсистему “Безпека 
об’єктів ядерної енергетики” ЄДС НС суттєво 
підвищується роль цих підрозділів 
Держатомрегулювання, які взаємодіють не 
тільки з персоналом АЕС, а також з місцевими 
Комісіями з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій міст-
супутників АЕС, територіальними органами 
МНС та інших підсистем ЄДС НС. 
 
Основні заходи з організації та проведення 
робіт по ліквідації наслідків будь-яких 
надзвичайних ситуацій природного та  
техногенного характеру, порядок роботи 
органів управління, сил і засобів ЄДС НС, 
необхідні фінансові, матеріальні та інші 

ресурси визначено Планом реагування на 
надзвичайні ситуації державного рівня, що 
затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 16 листопада 2001 року № 1567. 
 
У 2002 році спеціалістами Держатом-
регулюванням із залученням фахівців МНС, 
МОЗ, Мінпаливенерго та Мінекоресурсів 
розпочато розробку Плану реагування на 
радіаційні аварії державного рівня (на 
виконання постанови Кабінету Міністрів 
України від 7 лютого 2001 року № 122 “Про 
комплексні заходи, спрямовані на ефективну 
реалізацію державної політики у сфері захисту 
населення і територій від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного 
характеру, запобігання та оперативного 
реагування на них, на період до 2005 року”), в 
якому відображено специфіку питань 
реагування на радіаційні аварії. План 
реагування на радіаційні аварії державного 
рівня розробляється з урахуванням 
рекомендацій МАГАТЕ. 
 

Система підтримки  прийняття рішень 
РОДОС 

 
Іншім заходом, передбаченим вищезгаданою 
постановою Кабінету Міністрів України від 7 
лютого 2001 року № 122, були роботи з 
підготовки методики прогнозування та оцінки 
радіаційної обстановки при радіаційних аваріях 
на атомних реакторах та комп’ютерних 
сценаріїв виникнення і розвитку радіаційно-
ядерних аварій різних ступенів тяжкості. Цей 
захід здійснювався протягом 2002 року шляхом 
впровадження в Україні системи підтримки 
прийняття рішень РОДОС у межах програми 
Європейської Комісії TACIS.  
 
РОДОС спроектовано як всебічну систему, що 
містить моделі та бази даних для 
представлення, розрахунків та оцінки наслідків 
радіаційної аварії для різних територій, на які 
поширюються контрзаходи. Гнучке кодування 
системи дозволяє враховувати різні 
характеристики місцевості, викиду, наявність 
та якість даних моніторингу. Система РОДОС 
дозволяє накопичувати банк даних різних 
аварійних сценаріїв та провадити розрахунки 
радіаційних наслідків з урахуванням 
конкретних  ландшафтно-географічних, 
демографічних та інших умов у районі аварії.  
 

 



В реалізації цього проекту були задіяні фахівці 
Мінекоресурсів, МНС, НАЕК “Енергоатом”, а 
також співробітники Інституту проблем 
математичних машин та систем НАНУ, який 
брав участь у розробці програмного 
забезпечення системи РОДОС. 
 
У липні 2002 року роботи за проектом TACIS 
успішно завершено, на честь чого проведено 
прес-конференцію у Мінекоресурсів за участю 
Посла Представництва Європейської Комісії в 
Україні, Молдові і Білорусі п. Норбера 
Жустена.  

 
Кризові центри НАЕК “Енергоатом” 
 
Згідно з вимогами документу “Основні 
положення організації системи готовності і 
реагування НАЕК “Енергоатом” на аварії та 
надзвичайні ситуації на АЕС України”, в НАЕК 
“Енергоатом” повинні функціонувати основний 
та резервний кризові центри. 
 
Резервний кризовий центр НАЕК “Енергоатом” 
в поточний час розташований на базі 
колишнього зовнішнього кризового центру 
Чорнобильської АЕС у с. Дніпровське 
Чернігівської області. У безаварійний період 
приміщення резервного кризового центру 
використовуються для підготовки персоналу до 
дій у випадку виникнення аварій на АЕС. 
 
З метою забезпечення АЕС України надійним 
зв’язком на випадок надзвичайної ситуації 
НАЕК “Енергоатом” в рамках спів-робітництва 
з Департаментом енергетики США було 
розроблено та затверджено технічне завдання 
на створення системи аварійного космічного 
зв’язку. Обладнання системи буде встановлено 
на Рівненській, Запорізькій, Хмельницькій, 
Южно-Українській АЕС, а також в основному 
та резервному кризових центрах НАЕК 
“Енергоатом”. Завершення проекту 
заплановано на 2004 рік. Наприкінці 2002 року 
НАЕК “Енергоатом” розпочав тендерний 
процес щодо вибору підрядної організації. 
 
Крім згаданих резервного та основного 
кризових центрів НАЕК “Енергоатом” діючі 
регулюючі документи передбачають створення 
на кожній АЕС внутрішнього (на майданчику 
АЕС) та зовнішнього (у зоні спостереження) 
кризових центрів.  
 
Внутрішній кризовий центр АЕС виконує 
функції центру управління діями щодо 
локалізації аварії та ліквідації її наслідків на 
майданчику АЕС та в санітарно-захисній зоні.  

З цього центру керівник аварійних робіт 
здійснює управління діяльністю аварійних 
бригад та груп з контролю і прогнозування 
радіаційної обстановки, захисту персоналу, 
виробляє рекомендації щодо захисту населення, 
здійснює зв’язок із кризовим центром НАЕК 
“Енергоатом”, відповідними структурами 
місцевих органів державної влади та інших 
організацій. 
 
Зовнішній кризовий центр АЕС передбачається 
використовувати у випадках таких аварій, коли 
діяльність у внутрішньому кризовому центрі 
стає неможливою. Для цих цілей зовнішній 
кризовий центр повинен бути забезпечений 
необхідними засобами збору інформації та 
надійними засобами зв’язку. Зовнішній 
кризовий центр може бути використаний, за 
згодою з АЕС, органами місцевої виконавчої 
влади як центр управління діями щодо захисту 
населення, що проживає в місці розташування 
АЕС. 
 
З метою забезпечення експлуатуючої та інших 
організацій, задіяних у створенні кризових 
центрів АЕС, відповідними критеріями та 
вимогами у 2002 році Держатомрегулюванням 
розпочато розробку нормативного документу, 
який буде визначати вимоги до внутрішнього 
та зовнішнього кризових центрів АЕС України. 
 

Державний аварійно - 
технічний центр України 

 
Система аварійної готовності і реагування 
НАЕК “Енергоатом” є складовою частиною 
функціональної підсистеми ЄДС НС 
Мінпаливенерго, до якої також входить 
Державний аварійно-технічний центр України 
(далі – ДАТЦ). ДАТЦ створено згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 16 
червня 1993 року № 447 з метою забезпечення 
постійної готовності до ліквідації наслідків 
ядерних і радіаційних аварій на підприємствах 
атомної енергетики, в промисловості, при 
транспортуванні відпрацьованого ядерного 
палива. 
 
При виникненні надзвичайної ситуації ДАТЦ 
приводиться у стан повної готовності, його 
сили і засоби направляються до аварійного 
об’єкту, де передаються у розпорядження 
керівника ліквідації наслідків аварії. ДАТЦ 
допомагає персоналу аварійного об’єкту 
виконувати радіаційну та інженерну розвідку, 
збір і локалізацію радіоактивних відходів, 
дезактивацію, тощо. В разі необхідності ДАТЦ 

 



використовує робототехніку та інші унікальні 
технічні засоби. 
 

Інформаційно-кризовий центр 
Держатомрегулювання 

 
Для виконання завдань в галузі аварійного 
реагування в 1998 році органом державного 
регулювання ядерної та радіаційної безпеки 
було створено Інформаційно-кризовий центр 
(далі – ІКЦ). 
 
Відповідно до вимог Конвенції про оперативне 
оповіщення про ядерну аварію та міжурядових 
договорів з іншими країнами, які передбачають 
взаємне оповіщення та подальший 
інформаційний обмін у разі ядерної або 
радіаційної аварії, в ІКЦ забезпечувалось 
цілодобове чергування згідно з Планом 
підтримки аварійної готовності та кризового 
реагування Держатомрегулювання на 2002 рік. 
 
Станом на 1 січня 2003 року Україною 
укладено та діють 11 таких міжурядових  
договорів: з Угорщиною, Німеччиною,  
Австрією, Норвегією, Фінляндією, Польщею, 
Словаччиною, Швецією, Туреччиною,  
Білоруссю та Латвією. На виконання цих  
договорів персоналом ІКЦ протягом року 
періодично проводилось тестування зв’язку з 
компетентними пунктами згаданих країн.  
 
Під час чергування підтримується оперативний 
зв’язок з АЕС України, проводиться аналіз та 
реєстрація інформації про радіаційні інциденти, 
що сталися на території України та за її 
межами. Постійно оновлюються бази даних 
“Порушення в роботі АЕС” та “Добові зведення 
про роботу АЕС”. Щодобово готується 
“Інформаційне зведення про стан енергоблоків 
України”, яке розміщується на веб-сайті 
Держатомрегулювання та надсилається до 
МЗС. 
 
Щоденно оперативним персоналом ІКЦ 
надається довідка про стан АЕС України до 
вузла аналітичної обробки інформації Урядової 
інформаційно-аналітичної системи з питань 
надзвичайних ситуацій (далі – УІАС НС) 
Кабінету Міністрів України та резервного вузла 
УІАС НС у МНС згідно з Регламентом 
взаємодії центральних та місцевих органів 
виконавчої влади в межах УІАС НС, а також до 
Управління експертизи та аналізу розвитку 
техногенної, екологічної, ядерної безпеки та 
природокористування Секретаріату Кабінету 
Міністрів України. 
 

З метою подальшого удосконалення співпраці 
МНС та Держатомрегулювання в галузі 
інформування про надзвичайні ситуації видано 
спільний наказ від 30.01.2002 р. № 29/14, яким 
врегульовано порядок взаємодії оперативно-
чергових служб при виникненні або загрозі 
виникнення надзвичайної ситуації. 
 

Система навчань і тренувань 
 
Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-
97) встановлена вимога щодо необхідності 
планових тренувань (навчань) персоналу 
експлуатуючих організацій, який бере участь у 
проведенні аварійних заходів.  
 
Вимогами Загальних положень забезпечення 
безпеки атомних станцій передбачається 
спорудження учбово-тренувального центру 
(пункту) для підготовки персоналу атомної 
станції. На кожній АЕС розроблено програму 
протиаварійних тренувань на рік і 
поквартальний графік їх проведення. Графік 
передбачає участь в тренуваннях кожного 
працівника з числа оперативного персоналу не 
менш одного разу в квартал. За графіком, на 
одній з АЕС раз на рік НАЕК “Енергоатом” і 
адміністрація АЕС проводять загальностанційні 
протиаварійні тренування за участю аварійних 
організаційних структур Дирекції НАЕК 
“Енергоатом” та представників зовнішніх 
організацій, включаючи МНС, Мінпаливенерго, 
Держатомрегулювання.  
 
У 2002 році таке тренування проводилось на 
Запорізькій АЕС. Держатомрегулювання взяв 
участь у цьому тренуванні з активізацією 
власного ІКЦ. На об’єктовому рівні в 
тренуванні брала участь Державна інспекція з 
ядерної безпеки на АЕС. 
 
На національному рівні в 2002 році МНС було 
організовано та проведено командно-штабне 
навчання щодо підготовки міжнародного 
українсько-французького навчання “Оранта-
2002” з питань реагування в разі радіологічних 
аварій. В тренуванні взяли участь 
Держатомрегулювання, Мінпаливенерго, МОЗ, 
Мінекоресурсів, Укргідрометцентр. Сценарієм 
навчання передбачалася умовна аварія на 
Чорнобильській АЕС з викидом радіоактивних 
речовин у атмосферу. Метою навчання було 
визначення рівня готовності державних органів 
управління ЄДС НС до дій у разі виникненні 
аварії на АЕС. В ході навчань перевірено 
узгодженість питань щодо передачі даних та 
інформації для прийняття рішень, готовність 
методик оцінки радіаційної обстановки, 

 



готовність мобільних радіологічних 
лабораторій, відпрацьовувались питання 
взаємодії з місцевими органами виконавчої 
влади.  

 



9. ФІЗИЧНИЙ ЗАХИСТ ЯДЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ЯДЕРНИХ УСТАНОВОК

З огляду на останні події, що схвилювали 
світове співтовариство, та на тлі постійного 
загострення конфліктної ситуації на Близькому 
Сході, особливої актуальності та гостроти 
набули проблеми забезпечення фізичного 
захисту ядерних матеріалів та ядерних 
установок. Рішення цих проблем виходить на 
рівень пріоритетних завдань для міжнародного 
співтовариства. 
 
Забезпечення фізичного захисту ядерного 
матеріалу та ядерних установок, що 
використовуються в мирних цілях, передбачає 
запобігання протиправним (навмисним чи 
ненавмисним) діям, які можуть призвести до 
створення прямої або опосередкованої загрози 
довкіллю, здоров'ю чи безпеці населення 
внаслідок радіаційного впливу. Крім того, 
надійний фізичний захист є одним із основних 
елементів забезпечення гарантій та запобігання 
незаконному обігу ядерних матеріалів та інших 
радіоактивних джерел. 
 
На виконання основних функцій в частині 
регулювання фізичного захисту у 2002 році 
підготовлено два проекти КМУ: 

• “Про порядок визначення рівня 
фізичного 
захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, 
радіоактивних відходів, інших джерел 
іонізуючого випромінювання відповідно до їх 
категорій”; 

• “Про порядок проведення державної 
перевірки системи фізичного захисту ядерних 
установок, ядерних матеріалів, радіоактивних 
відходів, інших джерел іонізуючого 
випромінювання та планів взаємодії у разі 
вчинення актів ядерного тероризму”.   
 
За результатами ліцензійної діяльності  у 2002 
році надано 12 ліцензій 6 суб’єктам 
підприємницької діяльності на окремі види 
діяльності, які пов’язані із забезпеченням 
фізичного захисту : 
ІЯД НАНУ, ВП “Атомремонтсервіс” НАЕК 
“Енергоатом”, ТОВ “Одесем”, ТОВ КНМП 
“Електропівденмонтаж”, ЗАТ “Алай”, ТОВ 
“Телепрпом”. 
 
Протягом 2002 року на всіх об’єктах ядерно-
промислового комплексу України 
виконувались роботи з обслуговування та 
підтримки у робочому стані інженерно-
технічних засобів охорони, а також з 
модернізації систем фізичного захисту ядерних 
установок та ядерних  матеріалів.  

Проводились робочі зустрічі та навчання з 
питань удосконалення заходів фізичного 
захисту ядерних об’єктів та взаємодії 
відповідальних органів в умовах загрози 
здійснення актів ядерного тероризму.  
 
Під час навчань проводилась перевірка 
ефективності фізичного захисту на АЕС 
України, відповідність планів взаємодії 
персоналу АЕС, охорони та інших підрозділів 
МВС і СБУ на випадок виявлення спроб 
здійснити несанкціоновані дії. У 200 році  
проведені комплексні навчання на майданчиках 
ДСП “ЧАЕС”, ВП “ЮУАЕС”, СНІЯЕП, ВП 
“ХАЕС”, ВП “РАЕС”, ВП “ЗАЕС” за участю 
керівництва та представників СБУ, МВС, 
Держатомрегулювання, Мінпаливенерго 
України, Інституту ядерних досліджень НАН 
України. 
 
Результати перевірок та аналізу стану 
фізичного захисту, а також проведені навчання 
на зазначених об’єктах виявили наявність 
існуючих проблем, пов'язаних у першу чергу з 
тим, що  АЕС та інші ядерні об‘єкти України 
проектувалися за часів колишнього СРСР без 
урахування загрози терористичних дій, і на 
сьогодні потребують удосконалення та 
модернізації щоб відповідати сучасним 
вимогам до систем фізичного захисту, 
світовому досвіду, а також рекомендаціям 
МАГАТЕ.  
 
З метою зміцнення міжнародної системи 
фізичного захисту ядерного матеріалу 
представники Держатомрегулювання, 
Мінпаливенерго та МЗС приймали участь у 
засіданнях експертів відкритого складу для 
обговорення питань щодо необхідності 
перегляду Конвенції про фізичний захист 
ядерного матеріалу. За підсумками роботи та 
участі представників України в роботі п’яти 
редакційних підгруп з доопрацювання тексту 
Конвенції, міжвідомчою робочою групою 
підготовлено останню редакцію зазначеного 
тексту для узгодження її в компетентних 
міністерствах та відомствах.   
 
У відповідності до плану співробітництва з 
МАГАТЕ, в Україні, на майданчику ВП 
“Хмельницька АЕС” (м. Нетішин), було 
проведено попередню міжнародну 
консультативну місію з фізичного захисту 
(IPPAS). Проведення подібних місій в Україні 
позитивно впливає на розвиток процесів 
регулювання, ліцензування та нагляду 

 



фізичного захисту, сприяє підготовці нових 
нормативно-правових актів та усуненню 
неточностей, що існували між міністерствами 
та відомствами, які причетні до фізичного 
захисту в Україні.  
 
Значна увага в 2002 році приділялась 
підвищенню кваліфікації фахівців з фізичного 
захисту Держатомрегулювання, 
Мінпаливенерго, НАНУ, МОН, СБУ, МВС, 
Держмитслужби, інших організацій та установ, 
причетних до забезпечення фізичного захисту 
ядерних установок та ядерних матеріалів в 
Україні за підтримки та участі Міністерства 
енергетики (DOE) США, GRS/BMU 
(Німеччина) та МАГАТЕ.  
 
В серпні 2002 року в м. Києві за підтримки 
Держатомрегулювання України та Товариства 
безпеки ядерних установок і реакторів (GRS, 
Німеччина) відбувся міжнародний семінар S 96 
на тему: “Фізичний захист ядерних матеріалів 
на стаціонарних ядерних установках та під час 
транспортування, а також заходи запобігання 
незаконному обігу ядерних матеріалів”. Під час 
проведення семінару розглядалися питання 
щодо ліцензування видів діяльності, які 
пов’язані з забезпеченням фізичного захисту 
ядерних матеріалів та ядерних установок і 
здійснення контролю за дотриманням умов 
наданих ліцензій та щодо стану нормативно-
правової бази з питань фізичного захисту в 
Україні, Росії та Федеративній Республіці 
Німеччині. 
 
У 2002 році на базі Учбового центру з 
фізичного захисту, обліку і контролю ядерного 
матеріалу ім. Дж. Кузьмича ІЯД НАНУ 
пройшли навчання з підвищення кваліфікації у 
сфері фізичного захисту більш ніж 100 
фахівців. Під егідою МАГАТЕ проводиться 
робота щодо використання в майбутньому 
цього Центру, як  

Регіонального навчального центру з фізичного 
захисту ядерного матеріалу та ядерних 
установок 
для країн СНД, країн Балтії, Східної та 
Центральної Європи. Це стало б вагомим 
внеском в питаннях міжнародної протидії 
ядерному тероризму. 
 
У 2002 році продовжувалося співробітництво у 
рамках  "Угоди між Державним комітетом з 
ядерної та радіаційної безпеки і Міністерством 
оборони Сполучених Штатів Америки відносно 
розвитку державної системи обліку, контролю і  
фізичного захисту ядерних матеріалів з метою 
запобігання розповсюдження ядерної зброї з 
України" від 18 грудня 1993 року, що є 
імплементаційною до "Угоди між Україною і 
Сполученими Штатами Америки щодо надання 
допомоги Україні в ліквідації стратегічної 
ядерної зброї, а також запобігання 
розповсюдження зброї масового знищення" від 
25 жовтня 1993 р.  На кошти США підвищено  
кваліфікацію 50 спеціалістам з фізичного 
захисту  та проведені роботи по вдосконаленню 
фізичного захисту дослідницького реактора 
ВВР-М Інституту ядерних досліджень НАНУ. 
Проведені роботи щодо модернізації фізичного 
захисту  ХФТІ,  реактора ДР-100 СНІЯЕП, 
роботи з підтримки Учбового центру з 
фізичного захисту, обліку і контролю ядерного 
матеріалу ім. Дж. Кузьмича  ІЯД НАНУ.  
 
Слід зазначити, що незважаючи на деякі 
досягнення у 2002 році, регулювання  
фізичного захисту потребує: 
•   науково-технічної підтримки; 
• розширення нормативної бази щодо 
фізичного захисту  РАВ та ДІВ; 
• вдосконалення процесу ліцензування 
експлуатуючих організацій щодо  фізичного 
захисту; 
•   розширення міжнародного співробітництва.

 



 

10. ПРОТИДІЯ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ ЯДЕРНИХ ТА РАДІОАКТИВНИХ 
МАТЕРІАЛІВ

У зв’язку з реальною загрозою ядерного 
тероризму, проблему боротьби та протидії 
незаконному обігу ядерних і радіоактивних 
матеріалів необхідно розглядати як один із 
пріоритетних напрямків, у якому найближчим 
часом міжнародне співтовариство має значно 
активізувати свої зусилля. 
 
Територіальне розташування України на 
перетинах морських, автомобільних та 
залізничних шляхів визначає те, що через її 
територію проходить велика кількість 
транзитних вантажів. Тому існує потенційна 
небезпека незаконного перевезення по 
території України ядерних та радіоактивних 
матеріалів. Цей незаперечний факт визнається 
як Урядом України так і світовою спільнотою.  
 
З метою унеможливлення спроби незаконного 
перевезення, транзиту та обігу ядерних 
матеріалів компетентні органи займаються 
організацією та законодавчим забезпеченням 
заходів, спрямованих на припинення подібних 
випадків. Так в 2002 році було розроблено 
проект постанови Кабінету Міністрів України 
“Порядок взаємодії органів виконавчої влади та 
інших юридичних осіб, які провадять 
діяльність у сфері використання ядерної 
енергії, в разі виявлення радіонуклідних джерел 
іонізуючого випромінювання у незаконному 
обігу”, в якому зроблено спробу врахувати 
досвід застосування діючою постанови  від 4 
березня 1997 року № 207, рекомендації 
Міжнародної технічної робочої групи з 
проблем ядерної контрабанди (ITWG), 
результати виконання міжнародних проектів 
для України у цій сфері. Дану Постанову було 
винесено на розгляд Урядового комітету. 
  

В 2002 році Держатомрегулювання України 
здійснювало обмін інформацією для 
поповнення бази даних МАГАТЕ щодо 
інцидентів, пов‘язаних з незаконним обігом 
ядерних матеріалів та інших джерел 
іонізуючого випромінювання відповідно до   
зобов’язань   у   зв’язку   з    Договором     про 

нерозповсюдження ядерної зброї. До 2000 року 
до зазначеної бази даних було внесено 4 такі 
повідомлення. Слід підкреслити, що в 2002 році 
не було зафіксовано жодного випадку 
несанкціонованого вилучення ядерних 
матеріалів з ядерних об‘єктів України.  

 

Дуже гостро постала проблема розробки 
єдиного міжвідомчого нормативного 
документу, який врегулює процес 
інформування громадськості та міжнародних 
організацій про інциденти, пов’язані з ядерним 
матеріалом. 

 

В жовтні 2002 року спільно з Комітетом 
Верховної Ради України з питань паливно-
енергетичного комплексу, ядерної політики та 
ядерної безпеки Шведським ядерним 
інспекторатом та Інститутом ядерного та 
енергетичного права було організовано та 
проведено міжнародний семінар “Боротьба з 
незаконним обігом  радіоактивних та ядерних 
матеріалів (законодавчі та організаційні 
аспекти)”. Метою семінару було надання 
можливості спеціалістам ядерної галузі та 
іноземним фахівцями обмінятись досвідом 
щодо вирішення питань, пов’язаних з 
незаконним обігом радіоактивних та ядерних 
матеріалів, розгляду проблемних питань у цій 
сфері та визначення шляхів їх вирішення, у 
тому числі, використовуючи потенціал 
міжнародного співробітництва. 

  
Проводились організаційні заходи щодо 
створення міжвідомчої консультативної групи з 
питань законодавчого забезпечення боротьби  з 
незаконним обігом ядерних та радіоактивних 
матеріалів в Україні за ініціативою Комітету з 
питань паливно-енергетичного комплексу, 
ядерної політики та ядерної безпеки Верховної 
Ради України. Спеціалісти стверджують, що на 
даному етапі створення національної 
інфраструктури  протидії незаконному обігу – 
найважливіший напрямок діяльності. 



11. РЕЖИМ  ГАРАНТІЙ  НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ  ЯДЕРНОЇ  ЗБРОЇ 

 
Одним з основних факторів дестабілізації 
міжнародної безпеки є загроза розповсюдження 
матеріалів, які можуть бути використані при 
створенні зброї масового знищення. Особливу 
стурбованість викликає те, що деякі, так звані 
“проблемні” країни, які прагнуть володіти 
зброєю масового знищення, вживають заходів 
щодо створення власного науково-технічного 
та промислового потенціалу для розробки і 
виробництва такої зброї. В цих нестабільних 
умовах особливої актуальності та гостроти 
набуває проблема виключення можливості 
використання мирного ядерного матеріалу для 
виготовлення ядерних вибухових пристроїв та 
забезпечення гарантій нерозповсюдження 
ядерної зброї. 
 
Наша держава є однією з активних країн – 
учасників, що приєдналися до Договору про 
нерозповсюдження ядерної зброї. Україною та 
МАГАТЕ підписано та ратифіковано Угоду про 
застосування гарантій у зв’язку з Договором 
про нерозповсюдження ядерної зброї (далі 
Угода). Але зараз деякі положення даної Угоди 
діють не достатньо ефективно у зв’язку з 
розвитком нових ядерних технологій, а також 
після того, як було виявлено, що одна з країн, 
які ратифікували подібну Угоду, проводила 
таємні роботи зі створення ядерної зброї. Тому 
під егідою МАГАТЕ було розроблено новий 
режим гарантій, який був визначений в 
додаткових протоколах. Новий режим гарантій 
вимагає більшої відкритості в сфері ядерної 
діяльності та повинен виключити випадки  
незаконної діяльності з ядерними матеріалами. 
 
Додатковий Протокол, текст якого складався 
МАГАТЕ на основі типового тексту, 
узгодженого Радою Керуючих МАГАТЕ у 
травні 1997 року, підписано від імені України 
15 серпня 2000 року у Відні. У 2002 році була 
проведена робота з узгодженням з причетними 
міністерствами проблемних питань щодо 
приведення законодавства України у 
відповідність вимогам Додаткового протоколу 
для подальшої ратифікації Додаткового 
протоколу Верховною Радою України. 
 
Держатомрегулювання України є 
компетентним органом у сфері забезпечення 
гарантій та координує заходи щодо реалізації 
Угоди про гарантії. Задля зміцнення режиму 
гарантій Держатомрегулюванням створено 
постійно діючу спільну   Робочу   групу    з   
розгляду    здійснення гарантій на ядерних 

установках України. До складу Робочої групи 
входять представники МАГАТЕ, Міністерства 
палива та енергетики України, Міністерства 
закордонних справ України, НАЕК 
“Енергоатом”. В 2002 році було проведено два 
засідання  спільної Робочої групи та одне 
засідання Робочої групи вищого рівня. На 
засіданнях були розглянуті технічні питання 
застосування гарантій нерозповсюдження 
ядерної зброї на ядерних установках України та 
узгоджені плани дій щодо реалізації 
рекомендацій з поліпшення здійснення гарантій 
на українських ядерних установках. 
 
З метою запобігання використання ядерних 
матеріалів, устаткування і технологій у 
військових цілях в 1995 році за допомогою 
ряду країн-донорів була створена Державна 
система обліку та контролю ядерних матеріалів 
(далі ДСОК). 
 
В рамках ДСОК Держатомрегулювання 
України здійснює: 
• ведення   державного  банку   даних  з  
обліку 
 ядерних матеріалів; 
• інспекційну діяльність з перевірки 
відповідності процедур діючим нормативним 
вимогам і ефективності ведення обліку та 
контролю ядерних матеріалів на 
підприємствах;  
• взаємодію  з  МАГАТЕ  з  питань 
застосування гарантій. 
 
МАГАТЕ здійснює міжнародний контроль 
виконання Угоди на ядерних установках 
України шляхом проведення регулярних 
інспекцій починаючи з 1995 року. У 2002 році 
МАГАТЕ провело в Україні 83 інспекційні 
перевірки зон балансу ядерних матеріалів. За 
результатами всіх проведених інспекцій 
отримані позитивні висновки від МАГАТЕ.   
 
Згідно з Угодою про гарантії у 2002 році 
українськими фахівцями підготовлено і 
надіслано до МАГАТЕ 110 звітів про стан 
ядерного матеріалу, що знаходиться під 
юрисдикцією України, у тому числі: 

• 59 звітів про зміни інвентарної кількості 
ядерних матеріалів; 

• 25 звітів за результатами інвентаризації 
ядерних матеріалів; 

• 26 матеріально-балансових звітів. 
 

 



 

Таким чином, Україна разом з іншими 
європейськими державами здійснює заходи 
щодо посилення системи гарантій 
нерозповсюдження ядерної зброї по всім 
напрямкам їх забезпечення відповідно до 
міжнародних вимог. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

12. РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У ЗМІЦНЕННІ РЕЖИМУ  
ЯДЕРНОЇ ТА РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

 
Міжнародний режим ядерної та радіаційної 
безпеки встановлюється: 

• Конвенцією про ядерну безпеку; 
• Об’єднаною конвенцією про безпеку 

поводження з відпрацьованим 
паливом та безпеку поводження з 
радіоактивними відходами. 

 
Перевірка дотримання зобов’язань щодо 
виконання положень цих міжнародно-правових 
документів здійснюється шляхом розгляду 
національних доповідей країн-членів конвенцій 
на спеціальних нарадах, які скликаються 
МАГАТЕ раз на три роки. 

 
З 15 до 26 квітня 2002 року в штаб-квартирі 
МАГАТЕ у Відні проходила Друга нарада 
країн-учасниць Конвенції про ядерну безпеку. 
Цей захід став найбільш вагомою подією року у 
поєднанні зусиль світового співтовариства, 
спрямованих на досягнення високого рівня 
безпеки при використанні атомної енергії в 
мирних цілях. Делегацію України, що взяла 
участь у нараді, очолював Голова Державного 
комітету ядерного регулювання України 
В.В.Грищенко. 
 
Доповідь про стан ядерної безпеки в Україні 
викликала великий інтерес учасників. 
Підтвердженням цього стали більш ніж 120 
запитань, заданих представниками 17 країн в 
ході її презентації. Слід зазначити на відкритий 
і конструктивний характер обговорення 
результатів, досягнутих Україною по 
підвищенню ядерної безпеки ядерних 
установок. Вперше стан ядерної безпеки в 
нашій державі розглядався об’єктивно, а не 
крізь призму „Чорнобильського привиду”. 

 
На заключному пленарному засіданні, 
присвяченому підведенню підсумків Другої 
наради, було відзначено відчутний прогрес, 
досягнутий нашою державою за три роки, що 
минули після завершення Першої наради. 
Головним результатом стало одностайне 
визнання того, що стан безпеки в Україні 
відповідає світовим стандартам  

 
Успішною і ефективною була визнана 
діяльність регулюючого органу і експлуатуючої 
організації України по:  
 
• розвитку і вдосконаленню 
внутрішнього законодавства з питань ядерної і 

радіаційної безпеки, насамперед, створення 
незалежного регулюючого органу; 
• проведенню переоцінки безпеки АЕС, 
яка має завершитись видачею нових ліцензій на 
експлуатацію усіх діючих енергоблоків; 
• виконанню робіт по плану виведення 
ЧАЕС з експлуатації, включаючи видачу 
ліцензії на зняття з експлуатації 1, 2 і 3 
енергоблоків; 
• введенню нових вимог щодо аварійної 
готовності та оперативного реагування у 
випадку ядерного інциденту; 
• запровадженню нових більш жорстких 
стандартів щодо скидів і викидів у навколишнє 
середовище. 
 
Водночас, на наступний трирічний період 
Україні було рекомендовано приділити 
першочергову увагу вирішенню низки питань, а 
саме: 

• необхідності проведення більш 
глибоких досліджень стану безпеки 
АЕС з використанням методів 
імовірнісного аналізу безпеки, 

• забезпеченню належного фінансування 
заходів з підвищення рівня безпеки на 
АЕС, передбачених державними 
програмами, 

• якнайшвидшому запровадженню 
системи якості у внутрішню діяльність 
регулюючого органу, 

• вдосконаленню державної системи 
підготовки кадрів та підвищення 
кваліфікації фахівців з питань ядерної і 
радіаційної безпеки, 

• врегулюванню на законодавчому рівні 
проблеми формування відповідних 
фондів для зняття АЕС з експлуатації і 
механізмів їх наповнення. 

 
Співробітництво з 

Європейським Союзом 
 

Стратегічним напрямком розвитку України, 
визначено інтеграцію до європейських 
структур з метою набуття повноправного 
членства у Європейському Союзі. Вимоги до 
стану безпеки об’єктів атомної енергетики в 
країнах-кандидатах на вступ до ЄС 
надзвичайно жорсткі. Наприклад, Литва 
вимушена була взяти зобов’язання щодо 
відмови від використання існуючих двох 
енергоблоків до 2009 року. Болгарія 
зобов’язалася закрити 4 із 6 діючих реакторів, 



  

при цьому 2 з них були зупинені наприкінці 
2002 року.  
 
Рамки співробітництва між Україною та 
Європейським Союзом встановлені Угодою про 
партнерство та співробітництво, яка набула 
чинності 1 березня 1998р. У складній структурі 
органів, утворених для забезпечення виконання 
положень Угоди, координація співпраці з 
питань атомної енергетики, а також ядерної та 
радіаційної безпеки покладено на Підкомітет з 
питань енергетики, співробітництва в 
цивільному ядерному секторі, охорони 
навколишнього середовища, транспорту, 
телекомунікацій, науки та технологій, освіти та 
навчання (Підкомітет 3). 
 
У 2002 році відбулось два засідання 
Підкомітету 3. На зустрічах у Києві (січень) та 
Брюсселі (листопад) було детально обговорено 
стан співробітництва по програмі Tacis, 
проблеми, що заважають вчасному виконанню 
планів дій щодо виведення Чорнобильської 
АЕС з експлуатації та перетворення об’єкту 
“Укриття” в екологічно безпечну систему. Крім 
того, в центрі уваги залишалися шляхи 
розв’язання суперечок в реалізації проекту 
добудови двох енергоблоків на Рівненській та 
Хмельницькій АЕС. За результатами 
переговорів підготовлені пропозиції щодо 
усунення існуючих недоліків, а також 
визначені пріоритетні напрямки 
співробітництва на найближчу перспективу.  
  
Очікується, що подальшому зміцненню 
партнерських відносин в сфері безпечного 
використання ядерної енергії між українськими 
і західноєвропейськими установами та 
інститутами сприятимуть дві угоди, 
ратифіковані Верховною Радою України у 2002 
році:  
- Угода про співробітництво між Кабінетом 
Міністрів України та Європейським 
Співтовариством з атомної енергії в галузі 
ядерної безпеки, 
- Угоди між Урядом України та Європейським 
Співтовариством з атомної енергії у сфері 
контрольованого термоядерного синтезу. 
 

В контексті інтеграції України до 
європейських структур, важливого значення 
надається участі регулюючого органу в 
діяльності Групи узгодження завдань ядерного 
регулювання в Європі (CONCERT). Ця група 
створена і діє під егідою Європейської Комісії з 
метою обміну досвідом і координації політики 
щодо регулювання ядерної та радіаційної 

безпеки в країнах Європи. Під час  зустрічей, 
які проходять двічі на рік,  відбувається 
обговорення найбільш актуальних питань, з 
якими в практичній діяльності стикаються 
органи, що відповідають за стан безпеки при 
використанні ядерної енергії. 
 
Головними питаннями, що розглядалися на 
засіданнях у Вільнюсі та Брюсселі стали 
узгодження підходів до: 

- критеріїв оцінки рівня ядерної та 
радіаційної безпеки, 

- зняття з експлуатації атомних станцій 
до закінчення проектного терміну. 

- механізмів регулювання ядерної безпеки 
в державах Європейського Союзу в умовах 
лібералізації енергоринків. 
Серед головних подій 2002 р. слід відмітити 
проведення у Києві в червні місяці 
Міжнародної конференції „10 років Програми 
Тacis з ядерної безпеки”. Конференція була 
присвячена підведенню підсумків реалізації 
проектів технічної допомоги з підвищення 
рівня безпеки атомних електростанцій в країнах 
СНД, аналізу ефективності обраних форм і 
методів співробітництва та визначенню 
пріоритетів щодо подальшої співпраці. 

Підсумкові документи Конференції визначили 
стратегічні рамки, в яких буде розвиватися 
співробітництво між Україною та 
Європейською Комісією на наступні 3-4 роки. 
В заключних рекомендаціях Конференції 
подальші пріоритети реалізації Програми Tacis 
з ядерної безпеки в Україні визначені так:  

- підвищення культури ядерної безпеки 
відповідно до принципів Конвенції про ядерну 
безпеку, зокрема, шляхом продовження 
надання допомоги регулюючому органу та 
безпосередньо на проммайданчиках АЕС, 

- підтримка розвитку національної стратегії 
поводження з відпрацьованим паливом, 
радіоактивними відходами та по зняттю з 
експлуатації енергоблоків АЕС, в контексті 
розширення міжнародного співробітництва, 

- підтримка міжнародних ініціатив щодо 
зміцнення режиму ядерної безпеки, зокрема, 
діяльності країн “Великої Сімки” по виведенню 
з експлуатації Чорнобильської АЕС. 
 
Серед інших заходів європейського масштабу, 
які відбулись у 2002 році, необхідно відмітити 
участь делегації України у щорічному 
міжнародному Форумі з ядерної безпеки – 
EUROSAFE, який відбувся у Берліні. 
Предметом широкого обговорення стали 



питання зближення практик щодо регулювання 
ядерної безпеки в Європі, фінансового 
забезпечення програм поводження з 
радіоактивними відходами та зняття з 
експлуатації атомних електростанцій. 
 
Широкомасштабне співробітництво з 
Європейською Комісією та окремими країнами 
Європи забезпечує гармонізацію національного 
ядерного законодавства України і приведення 
його у відповідність  до вимог Європейського 
Союзу та міжнародно визнаних стандартів з 
безпеки. 
 

Міжнародне двостороннє співробітництво 
 
В Конвенції про ядерну безпеку наголошується, 
що досягнення високого рівня безпеки 
використання атомних установок в усьому світі 
не можливо без подальшого розвитку і 
зміцнення міжнародного співробітництва, 
спрямованого на запровадження новітніх 
технологій і передового досвіду регулювання 
для підвищення ядерної та радіаційної безпеки. 

 
У цьому контексті, 2002 рік охарактеризувався 
відчутним розширенням та поглибленням 
двосторонніх відносини у співробітництві в 
сфері ядерної та радіаційної безпеки з 
регулюючими органами США, Росії, 
Німеччини, Великої Британії, Швеції, 
Швейцарії, Болгарії, Словаччини, Чеської 
Республіки та деяких інших країн. 
 
В плані розширення і вдосконалення 
законодавчої бази двосторонніх відносин 
України в сфері ядерної та радіаційної безпеки, 
у 2002 році були підписані та підготовлені до 
підписання: 
- Угода між Федеральним 

Наглядом Росії з ядерної та радіаційної 
безпеки та Держатомрегулювання України 
про обмін інформацією і співробітництво в 
сфері регулювання безпеки при використанні 
ядерної енергії в мирних цілях (підписана у 
Москві, 14 серпня 2002 року), 

- Угода між Державним 
Комітетом ядерного регулювання України та 
Агентством ядерного регулювання 
Республіки Болгарія про співробітництво в 
галузі державного регулювання і нагляду за 
безпекою при використанні атомної енергії 
(підписана у Києві, 30 січня 2003 року),  

- Угода між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Республіки Болгарія про 
оперативне оповіщення про ядерні аварії та 
співробітництво в галузі ядерної та радіаційної 
безпеки (підписана у Києві, 31 січня 2003 року). 

Протягом 2002 року продовжувалося 
виконання програм технічного і наукового-
технічного співробітництва.  

 
За сприяння Комісії з ядерного регулювання 
США була проведена велика робота з оцінки 
безпеки енергоблоків на трьох українських 
АЕС (5-й Запорізької, 1-й Рівненської та 1-й 
Южно-Української). Проведені дослідження 
стали відчутною допомогою 
Держатомрегулювання при обґрунтуванні 
рішень про видачу ліцензії на експлуатацію 
станцій. 

 
По програмі технічного співробітництва з 

Шведським інспекторатом з ядерної енергії в 
Україні здійснюється комплекс заходів по 
вдосконаленню державної система обліку та 
контролю ядерних матеріалів. 

 
З широкого спектру питань безпечного 

використання атомної енергії здійснювалося 
співробітництво з Федеральним Міністерством 
навколишнього середовища, охорони природи 
та безпеки ядерних установок Федеративної 
Республіки Німеччини. Зокрема, з модернізації 
енергоблоків з реакторами ВВЕР, безпеки 
поводження з відпрацьованим ядерним 
паливом та радіоактивними відходами; 
підвищення рівня фізичного захисту ядерних 
установок; передачі методології по індикаторам 
ядерної та радіаційної безпеки. 

 
У 2002 році також відбулась низка 

офіційних та робочих зустрічей керівництва та 
фахівців Держатомрегулювання з делегаціями 
регулюючих органів Болгарії, Чеської 
Республіки, Польщі, Німеччини, Румунії та 
Індії для актуалізації існуючих програм 
двостороннього співробітництва та визначення 
перспективних напрямків подальшої співпраці. 

 

Обмін досвідом, об’єднання науково-
технічного потенціалу і фінансових ресурсів 
для розв’язання проблем, з якими стикаються 
регулюючі органи різних країн, дозволяє 
швидше, ефективніше і більш якісно 
вирішувати складні завдання і заощаджувати 
кошти. Саме завдяки розвитку і поглибленню 
міжнародної співпраці і кооперації можна 
досягти високого рівня забезпечення безпеки 
атомної енергетики в усьому світі.  

 
 
 

  



Співробітництво  з  МАГАТЕ 
 

Найбільш вагомими досягненнями у розвитку 
відносин між Україною і МАГАТЕ у 2002 році 
стали три наступні події: 
 
- Україна розрахувалася по минулорічних 
боргах по обов’язковим внескам до усіх фондів 
і вперше з моменту набуття незалежності  не 
має заборгованості перед МАГАТЕ, 
- протягом періоду між Генеральними 
конференціями Голова Держатомрегулювання 
Вадим Грищенко представляв нашу державу в 
Раді Керуючих МАГАТЕ 
- у програмі Технічного співробітництва на 
2003-2004 роки, затвердженої в вересні 2002 
року, Україна стала найбільшим отримувачем 
допомоги як по кількості проектів, так і по 
обсягам фінансування. 

  
Протягом 2002 року представники 
регулюючого органу та експлуатуючої 
організації брали участь в реалізації 12 
національних і 31 регіональних проектів 
Програми технічного співробітництва 
МАГАТЕ. Слід зазначити на зростання 
авторитету українських спеціалістів. Все 
частіше вони залучаються Секретаріатом 
МАГАТЕ в якості національних експертів для 
участі в місіях та виконання проектів технічної 
допомоги, що проводяться в країнах 
Центральної та Східної Європи.  

 
Представники Держатомрегулювання, 
Міністерство охорони здоров’я, 
Мінпаливенерго, а також наукових та 
дослідних інститутів України приймають 
регулярну участь   в   роботі   консультаційних 
органів МАГАТЕ, таких як Комітет по 
стандартам з ядерної безпеки, Консультаційна 
група вищого рангу з втілення гарантій, 
Форуму ВВЕР, ряду технічних комітетів та 
робочих груп. 
 
Більш ніж 100 представників різних 
українських організацій залучалися 
Секретаріатом МАГАТЕ у 2002 році до участі в 
семінарах і технічних зустрічах, 16 фахівців  
стали слухачами навчальних курсів.   
 
У порівнянні з 2001 роком, відчутно зросла 
кількість українських фахівців, які взяли участь 
в учбових курсах та семінарах по програмах 
підвищення кваліфікації,  що здійснюються під 
егідою МАГАТЕ. Зокрема, лише за програмою 
навчання медичних працівників, що пов’язані у 
своїй діяльності з радіаційним опромінюванням 
хворих у лікувальних цілях (курси ESTRO) 

взяли участь більш ніж 23 українських фахівців 
з Інституту онкології АМН України, Київської 
медичної академії післядипломної освіти ім. 
П.Л.Шупика (м.Київ), Інститут медичної 
радіології ім. С.П. Григор’єва (м. Харків), 
Кримського медичного університету (м. 
Сімферополь).  
  
Протягом 2002 року МАГАТЕ, разом з 
Держатомрегулювання, Мінпаливенерго та 
НАЕК “Енергоатом”, в різних містах України 
було проведено 2 семінари, 1 навчальний курс 
та 6 технічних зустрічей. 

 
В цілому, 2002 рік відзначився зростанням 
авторитету України в МАГАТЕ, як держави, що 
досягла значного прогресу в підвищенні 
ядерної та радіаційної безпеки на  атомних 
установках та забезпечила ефективне 
виконання основних функцій регулюючим 
органом -Держатомрегулювання. 
 
 
 
 

  



13. НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА ЯДЕРНОЇ ГАЛУЗІ, ПІДГОТОВКА ТА ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ 

 
 

Науково-технічна підтримка ядерної 
галузі 

Ядерна енергетика відіграє значну роль в 
економіці України. Це екологічно чисте 
джерело виробництва електроенергії. 
Рентабельність та конкурентоспроможність 
забезпечують сталу перспективи розвитку цієї 
галузі.   

На виконання розпорядження Президента 
України “Про розробку Енергетичної стратегії 
України на період до 2030 року і подальшу 
перспективу” та з метою забезпечення 
економічно ефективного і 
конкурентноспроможного функціонування 
ядерно-паливного комплексу України, у 2002 
році Мінпаливенерго та НАЕК “Енергоатом” 
за участю провідних науково-дослідних та 
проектних закладів України розроблено проект 
Стратегії розвитку атомної енергетики, як 
складової Енергетичної стратегії України до 
2030 року.  

 

Серед провідних організацій і установ України, 
які працюють над проблемами безпечного 
використання ядерної енергії слід відзначити: 
Інститут ядерних досліджень НАНУ, Київський 
національний університет ім. Тараса Шевченка, 
Національний науковий центр “Харківський 
фізико-технічний інститут” (ННЦ ХФТІ), 
Інститут загальної енергетики НАНУ, інститут 
“Енергопроект”, Державний науково-
інженерний центр систем контролю та 
аварійного реагування (ДНІЦ СКАР),  
Державний науково-технічний  центр з ядерної 
та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ), 
УкрНДППромтехнологія.  

Впродовж 2002 року ці наукові заклади 
проводили дослідження, спрямовані 
підвищення рівня безпеки використання 
ядерної енергії. Зокрема продовжувались 
роботи з оперативного та технологічного 
аналізу порушень в роботі АЕС для оцінки 
адекватності коригувальних заходів. Результати 
цих робіт використовуються 
Держатомрегулювання  при здійсненні оцінки 
рівня експлуатаційної безпеки АЕС.  

Продовжуються роботи з аналізу даних 
стосовно рівнів забруднення території України 

довгоіснуючими радіонуклідами 
чорнобильського походження. Створено єдину 
детальну базу даних, на основі якої побудовані 
карти забруднення територій України 137Cs, 90Sr 
і трансурановими елементами. 

Фахівцями  організацій, які знаходяться у сфері 
управління Держатомрегулювання, проведено 
206 попередніх експертиз, на основі яких 
підготовані документи для видачі дозволів і 
ліцензій підприємствам ядерної галузі. 

Відбулись 3 засідання Науково-Технічної Ради 
Держатомрегулювання, на яких розглядались 
питання поводження з РАВ, продовження 
ресурсу та безпеки роботи АЕС України. 

 
Підготовка кадрів 

 
Запорукою безпечної та успішної роботи 
атомних електростанцій є високоосвічений 
персонал з високим рівнем теоретичної та 
практичної підготовки.  

В Україні підготовкою кваліфікованих кадрів 
для роботи  в ядерній енергетиці займаються 
різні вищі освітні заклади, серед яких: 

•  Київський Національний університет імені 
Тараса Шевченка; 
• Національний  технічний університет України 
“Київський політехнічний інститут”; 
• Одеський Національний  політехнічний 
університет; 
•   Севастопольський інститут ядерної енергії і 
промисловості; 
•   Харківський Національний університет; 
• Харківський  політехнічний інститут 
“Національний технічний університет”. 
 

 

 
 
Щороку ядерна галузь  поповнюється майже 
600 молодими спеціалістами. 

 

  



Головними напрямками підготовки спеціалістів 
є: 

• ядерна фізика 
• прикладна фізика 
• фізика плазми 
• біофізика складних систем 
• фізичне матеріалознавство 
• фізика та хімія поверхні 
• енергоаудит та енергозбереження 
• інформаційна безпека 
• монтаж та наладка устаткування на АЕС 

Севастопольський інститут ядерної енергії і 
промисловості - базовий інститут 
Мінпаливенерго України, готує спеціалістів для 
всіх цехів АЕС та підприємств ядерно-
паливного циклу, охорони навколишнього 
середовища та енергозберігаючих технологій.  

Аварія на ЧАЕС у 1986 році стала причиною 
упередженого ставлення громадськості до 
ядерної енергетики та доцільності її розвитку. 
Це може призвести до дефіциту 
висококваліфікованих кадрів у галузі в 
майбутньому. До того ж, використання в вузах 
застарілого експериментального обладнання, 
знижує рівень підготовки студентів і наукових 
досліджень з ядерної та медичної фізики. 
Відсутність необхідних умов для роботи стала 
причиною відтоку висококваліфікованих  
спеціалістів з галузі і, як наслідок, вже сьогодні 
спостерігається старіння персоналу, який 
працює на ядерних установках. Для подолання 
цих проблем, насамперед, необхідно відновити 
престиж ядерної енергетики та привернути 
увагу молоді до цієї галузі.   

Підвищення кваліфікації 

Специфіка роботи працівників ядерної галузі 
вимагає постійного підвищення їх кваліфікації 
та перепідготовки. В Україні перепідготовку 
кадрів здійснюють установи, які мають сучасну 
матеріально технічну базу, значний досвід 
роботи в галузі та кваліфіковані кадри.  
Однією з таких установ є Інститут ядерних 
досліджень Національної Академії Наук 
України і його структурний підрозділ – 
Навчальний центр ім. Джорджа Кузміча. 
Перепідготовку кадрів в галузі радіаційної 
безпеки активно ведуть Київський 
національний університет ім.. Т.Шевченка та 
Інженерно-технічний центр підготовки кадрів 
для атомної енергетики. 

За сприяння Міжнародного Агентства з атомної 
енергії (МАГАТЕ) для працівників органів 
виконавчої влади та спеціалістів ядерної 

енергетики організовуються фахові семінари, 
навчальні курси та конференції.   

У 2002 році в рамках регіональних проектів та 
національного проекту майже 60 співробітників 
Держатомрегулювання взяли участь у 
навчальних курсах, семінарах,  технічних та 
наукових візитах.  

Особлива увага в Україні приділяється  відбору 
та підготовці персоналу для АЕС. З цією метою 
створено відповідну багатоступеневу систему.  

Відповідно до чинного законодавства України, 
персонал АЕС обов'язково повинен мати 
ліцензію Держатомрегулювання України, що  
передбачає: 

•  наявність  базової  освіти, підтверджену 
дипломами;  
•    не менше ніж дворічний досвід роботи на 
посадах оперативного персоналу основних 
цехів АЕС;  
• проходження навчання у Навчально-
тренувальному центрі АЕС, який обладнаний 
повномасштабними тренажерами та складання 
іспитів за результатами навчання. 

Навчально-тренувальні центри, що мають 
ліцензії Держатомрегулювання на підготовку 
персоналу для експлуатації ядерної установки, 
існують на всіх атомних електростанціях. 
Центри здійснюють контроль знань майбутніх 
ліцензіатів, проводять навчання та приймають 
заключні іспити. За результатами іспитів 
документи на отримання особою ліцензії на 
безпосереднє управління реакторною 
установкою АЕС подаються на розгляд до 
Ліцензійної комісії Держатомрегулювання. 
Після проходження встановленої 
законодавством процедури ліцензування особі 
видається ліцензія терміном на 2 роки.  

Для підвищення кваліфікації персоналу 
розроблена програма, якою передбачено 
складання ліцензованим персоналом іспитів 
один раз на два роки. У разі невиконання вимог 
ліцензії, термін її дії може бути припинено. 
Якщо впродовж 6 місяців особа не складає 
кваліфікаційних іспитів, ліцензія анулюється. І 
тільки після додаткового проходження 
підготовки особа може, за встановленим 
порядком, отримати ліцензію. Таким чином, 
можливість допуску некваліфікованого 
персоналу до управління реакторною 
установкою АЕС практично 
унеможливлюється.

 
 

  



14. РОБОТА З ГРОМАДСЬКІСТЮ 

  
 

Після аварії на Чорнобильській АЕС 1986 року 
будь-яка подія на АЕС викликає занепокоєння 
світової спільноти. У зв’язку з цим, робота з 
громадськістю по роз’ясненню державної 
політики та наданню своєчасної об’єктивної 
інформації щодо забезпечення безпеки 
експлуатації та стану ядерних установок cтала 
важливою складовою діяльності всіх 
компетентних органів державної влади, 
підприємств та організацій атомної галузі.  

Для упорядкування механізму інформування 
громадськості у 2002 році Президентом і Урядом 
України було видано низку розпорядчих 
документів.   

В   Держатомрегулюванні, Мінпаливенерго та на 
атомних станціях для  роз’яснення державної 
політики в ядерній галузі створені підрозділи, де 
можна отримати вичерпну інформацію про стан 
безпеки при використанні ядерної енергії та 
заходи, що здійснюються державою для її 
забезпечення. З метою ознайомлення громадян з 
роботою атомних станцій, на всіх АЕС 
організуються спеціальні екскурсії. 

Роботу з громадськістю, громадськими 
організаціями та ЗМІ в Держатомрегулюванні 
здійснює відділ взаємодії із ЗМІ та зв’язків з 
громадськістю.   Для громадськості та ЗМІ 
Відділом організовувалися семінари, прес-
конференції, зустрічі з керівництвом. Інформація 
також розповсюджувалася через ЗМІ  та 
Інтернет. 

Для    оперативного    поширення    інформації   у 
2001 році було створено веб-сайт 
Держатомрегулювання, адреса якого: 
http://www.snrcu.gov.ua/. В Мінпаливенерго, 
НАЕК «Енергоатом» та на атомних станціях 
функціонують власні веб-сайти.  

На веб-сторінках розміщується інформація: про 
діяльність по забезпеченню високого рівня 
безпеки АЕС; оперативні повідомлення про 
показники роботи атомних електростанцій; 
радіаційні аварії та інциденти, що трапилися на 
об’єктах атомної енергетики України. 
Інформація на веб-сайті подається також 
англійською мовою. 

Аналіз звернень громадян до веб-сайту 
Держатомрегулювання свідчить, що майже 
кожне третє звернення було пов’язано з 
питанням будівництва енергоблоків на 
Хмельницькій та Рівненській АЕС (рисунок 
14.1). Дані моніторингу веб-сайту свідчать про 
збільшення кількості його відвідувань, а також 
про інтерес до цієї інформації,  не тільки 
громадян України, а і інших держав (рисунки 
14.2-14.3). 

На веб-сайті Мінпаливенерго в рубриці “Робота 
із зверненнями громадян” створено розділ 
“Запитуєте – відповідаємо”, де фахівці 
відповідають на запитання громадян.  
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Рис. 14.1. Питання, з якими зверталися громадяни
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Рис. 14.2.  Статистика відвідувань веб-сайту Держатомрегулювання 

 
Громадяни України мали можливість отримати 
відповіді на питання, що їх турбували, від 
керівників Держатомрегулювання та 
Мінпаливенерго під час урядових прямих 
телефонних ліній 31 травня та 8 листопада 2002  
року.  
На всі запити громадян, що надходили до 
Держатомрегулювання,    фахівцями      Комітету 
надавалися кваліфіковані відповіді. 
Держатомрегулювання координує діяльність 
щодо використання в Україні міжнародної шкали 
ядерних подій INES, яка призначена бути 
засобом для оперативного інформування 
громадськості про значимість, з точки зору 
безпеки, подій, які відбуваються на ядерних 
установках та інших об‘єктах. Інформацію про 
шкалу INES  наведено в Додатку 2.   
 

До Держатомрегулювання інформація про події, 
які трапляються на АЕС України, надходить  
відповідно до “Положення про порядок 
розслідування та обліку порушень в роботі 
атомних станцій” НД 306.205-96, у вигляді 
попереднього повідомлення про порушення в 
роботі АЕС протягом 24 годин. Повідомлення 
підписується  головним інженером АЕС та 
Державним інспектором з ядерної безпеки на 
АЕС і обов‘язково включає попередню оцінку 
рівня цієї події за шкалою INES. 
Держатомрегулювання опрацьовує і перевіряє 
правильність класифікації. Якщо рівень події за 
шкалою є “2” та вище, або до неї може 
виникнути інтерес в міжнародному суспільстві, 
то повідомлення в спеціальному форматі 
надсилається до системи зв‘язку INES . 
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14.3. Географія відвідувань веб-сайту Держатомрегулювання 
 

  



Для обміну інформації серед працівників АЕС, 
організацій і установ, що працюють у сфері 
використання ядерної енергії та залучення 
наукового потенціалу країни до вирішення 
актуальних питань забезпечення ядерної та 
радіаційної безпеки, за сприянням  
Держатомрегулювання щоквартально видається 
науково-технічний журнал  “Ядерная  и  
радиационная безопасность”. 
 

На сторінках журналу публікуються результати 
наукових, науково-технічних та науково-
аналітичних робіт в галузі ядерної і радіаційної 
безпеки, які виконуються науково-дослідними 
організаціями України та іноземних держав. 
Особлива увага приділяється висвітленню 
інформації про: 
•регулювання поводження з радіоактивними 
джерелами; 
•проектування, експлуатацію та ремонт об’єктів 
атомної енергетики; 
•підвищення надійності та безпеки 
теплотехнічного обладнання; 
•радіаційне матеріалознавство та міцність 
елементів ядерних установок; 
•теплофізичні властивості та характеристики 
енергетичних установок; 
•участь в міжнародну співробітництві в рамках 
угод і програм Держатомрегулювання та 
Державного науково-технічного центру з ядерної 
та радіаційної безпеки. 

Для висвітлення подій в ядерній енергетиці 
Мінпаливенерго видається інформаційно-
аналітичний бюлетень “Відомості Міністерства 
палива та енергетики України”. Чільне місце 
виділено законам України, указам Президента 
України, законопроектам Верховної Ради України, 
що стосуються ядерної енергетики України, тощо. 

Плідна робота у напрямку інформування 
громадськості, а також співпраці з молоддю в 2002 
році проведена Українським Ядерним 
Товариством (УкрЯТ). За підтримки цієї 
організації були проведені: 
• 12-15 квітня 2002 року 5-й Всеукраїнський 
фестиваль команд КВН школярів з міст-
супутників АЕС України в м. Нетішині;  
• 27-28 квітня 2002 року науково-практичний 
семінар “Мистецтво та ядерна енергетика” в м. 
Енергодарі;  
• 15-16 травня 2002 року міжнародна конференція 
“Молоде покоління та ядерна енергетика“ в м. 
Кузнєцовську.  
• 29-31 жовтня 2002 року семінар “Проблеми 
екології, безпеки життєдіяльності людини в 
регіонах розташування АЕС та їх висвітлення в 
ЗМІ” в м. Нетішині;  
• 11-12 листопада 2002 року міжнародна 
конференція “Управління ресурсом АЕС” в м. 
Києві; 
• 2 листопада 2002 року пересувна виставка, 
присвячена 10-річчю УкрЯТ. 

Інформація про роботу УкрЯТ в рамках угоди між 
УкрЯТ і АЕС України про підтримку культури в 
містах-супутниках АЕС, розміщена на веб-сайті  
Товариства: http://www.ukrns.odessa.net  

У наступному році для сприяння більшій 
обізнаності громадян про роботу Комітету у 
забезпеченні  ядерної та радіаційної безпеки в 
Україні, Держатомрегулювання разом з 
Національним комплексом “Експоцентр України” 
планується організувати постійно діючу виставку, 
а для налагодження двосторонніх зв'язків із 
громадськістю, відкрити громадську приймальню 
на веб-сайті Держатомрегулювання. 

  

http://www.ukrns.odessa.net/


 

Додаток 1 
 

Перелік нормативно-правових актів з ядерної та радіаційної безпеки, розроблених 
Держатомрегулюванням і виданих у 2002 році 

 
1. Перелік джерел іонізуючого випромінювання, діяльність з використання яких 
звільняється від ліцензування (постанова Кабінету Міністрів України від 01.07.2002 № 912); 
2. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2000 р. № 1782 
(постанова Кабінету Міністрів України від 12.09.2002  № 1362); 
3. Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з перевезення 
радіоактивних матеріалів НП306.5.06/2.063-02 (наказ Держатомрегулювання № 116 від 
08.11.2002, зареєстровано в Мін’юсті 29 листопада 2002 за № 934/7222); 
4. Вимоги до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з перевезення радіоактивних 
матеріалів НП306.5.06/3.064-02 (наказ Держатомрегулювання № 116 від 08.11.2002, 
зареєстровано в Мін’юсті 29 листопада 2002 за №935/7223); 

5. Умови і вимоги безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з переробки, 
зберігання та захоронення радіоактивних відходів НП306.5.04/2.060-2002 (наказ 
Держатомрегулювання України від 22.10.2002 № 110, зареєстровано в Мін'юсті України від 
06.11.2002 № 874/7162); 
6. Правила ведення системи обліку та контролю ядерних матеріалів на підприємствах, що не 
є ядерними установками НП306.5.07/2.061-02 (наказ Держатомрегулювання України від 
22.07.2002 № 85, зареєстровано в Мін'юсті України від 03.12.2002 № 940/7228); 
7. Вимоги до щорічного звіту про аналіз радіаційної безпеки при виробництві джерел 
іонізуючого випромінювання НП306.5.05/3.055-02 (наказ Держатомрегулювання України від 
29.12.2001 № 122, зареєстровано в Мін'юсті України від 04.03.2002 № 223/6511); 
8. Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з використання 
джерел іонізуючого випромінювання НП.306.5.05/2.065-02 (наказ Держатомрегулювання 
України від 02.12.2002 № 125, зареєстровано в Мін'юсті України від 17.12.2002 № 978/7266); 
9. Вимоги до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з використання джерел 
іонізуючого випромінювання НП.306.5.05/2.066-02 (наказ Держатомрегулювання України від 
02.12.2002 № 125, зареєстровано в Мін'юсті України від 17.12.2002 № 979/7267). 
Вимоги до форми та змісту типового паспорта на реакторну установку НП306.5.02/3.056-2002 
(наказ Держатомрегулювання України від 13.06.2002 № 73, не підлягає реєстрації в Мін’юсті). 

  



Додаток 2 

Міжнародна шкала ядерних подій INES 

Міжнародна шкала INES була розроблена групою експертів із різних країн у 1989 р. та 
введена в березні 1990 року під егідою  МАГАТЕ та Агентства з ядерної енергії Організації 
економічного співробітництва та розвитку для оперативної передачі засобам масової інформації 
та громадськості повідомлень про події, які трапляються на атомних електростанціях та інших 
об’єктах. Шкала призначена бути важливим заходом для надання оперативної, зрозумілої та 
послідовної інформації про ядерні події в різних країнах. За допомогою шкали можна легко 
оцінити значимість подій з точки зору ядерної та радіаційної безпеки.   

 

Національний координатор INES країни, в якій відбулася подія, 
зобов’язаний як найшвидше (в межах 24 годин) повідомити офіціальну 
інформацію про цю подію усім країнам-учасницям через інформаційну 

службу INES МАГАТЕ. Події, про які належить повідомляти, визначаються 
наступними критеріями: 

• події, класифіковані рівнем “2” та вище;  
• події, що привертають  увагу міжнародного суспільства (рівні “1”  та “0”). 

 

До 2002 року міжнародний інформаційний обмін в межах цієї системи 
здійснювався за допомогою факсових повідомлень. 

 

На початку 2002 року була введена в експлуатацію “Інформаційна система з 
ядерних подій на базі Інтернету (NEWS)”.  Система була розроблена МАГАТЕ 
у співробітництві з Організацією економічного співробітництва та розвитку 

та Всесвітньою асоціацією організацій, що експлуатують атомні 
електростанції (ВАО АЕС), з метою сприяння більш оперативному 

розповсюдженню інформації про ядерні події між країнами.  
 

Тому, на сьогоднішній день, інформація про подію розміщується 
безпосередньо на веб-сайті МАГАТЕ, при цьому  система автоматично 

генерує сигнал для користувачів: “Є нова подія”. Користувачі системи, які 
відповідають у своїх країнах за здійснення обміну інформації в межах системи 

INES, ознайомлюються з повідомленням, розташованим на веб-сайті 
МАГАТЕ і передають інформацію з необхідними роз’ясненнями до засобів 

масової інформації своїх країн. 
 

Сьогодні міжнародна шкала ядерних подій INES використовується 60 
країнами-членами мережі зв’язку INES.  

 

Структура шкали INES показана на рис. 1 у формі таблиці з ключовими словами, які тут не 
претендують на точність або сувору визначеність. В рамках шкали події класифікуються за 7 
рівнями: на верхніх рівнях (4-7) вони називаються “аваріями”, а на нижніх рівнях (1-3) – 
“інцидентами”. Події, не суттєві з точки зору безпеки, класифікуються нижче шкали рівнем “0” і 
мають назву “відхилення”. Події, які не мають відношення до безпеки, не входять до шкали і 
рахуються “поза шкалою”.  

Як видно з рис.1, розглядаються три різні сфери впливу подій, які представлені кожним з 
трьох стовпчиків таблиці: вплив за межами майданчика, вплив на майданчику і вплив на 
глибокоешелонований  захист. 

Перший стовпчик відноситься до подій, які супроводжуються викидом радіоактивності за 
межі майданчика (АЕС або іншого об’єкту). Оскільки це єдиний можливий безпосередній вплив 
на населення, саме такі викиди більш за все турбують громадськість. Нижня ступінь цього 
стовпчика представляє викид, який призводить до максимальної розрахункової дози 
опромінення окремих осіб за межами майданчика чисельно еквівалентної приблизно одній 

 
 



десятій долі допустимої річної дози для населення; це класифікується рівнем “3”. Така доза 
переважно складає біля однієї десятої середньорічної дози від природного радіаційного фону. 
Верхня ступінь цього стовпчика відповідає крупній ядерній аварії з глобальними наслідками для 
здоров’я населення та довкілля. 

В другому стовпчику розглядається вплив події в межах майданчика. Ця категорія охоплює 
діапазон від рівня “2” (значне радіоактивне забруднення та/або  переопромінення персоналу) до 
рівня “5” (серйозне пошкодження активної зони реактора або радіологічних бар’єрів – бар’єрів 
радіаційного захисту). 

Третій стовпчик відноситься до інцидентів, при яких відбулось порушення 
або погіршення глибокоешелонованого захисту.  

Подія, вплив якої охоплює два або три стовпчики, завжди оцінюються по 
вищому з досягнутих рівнів. Події, які не досягають нижньої межі впливу в 

жодному із стовпчиків, класифікуються нижче шкали рівнем “0”. 
Критерії ядерної і радіаційної безпеки та термінологія, що використовується 

для їх характеристики, розрізняються в різних країнах, хоча в широкому 
розумінні вони порівняльні. Міжнародна шкала розроблена з урахуванням 

цих обставин, але країни-користувачі, можуть, при необхідності внести 
уточнення або пояснення до шкали у відповідності до своєї національної 

практики. 
 

. 

 

 
 



 
Рис. 1. Структура міжнародної шкали ядерних подій INES 

Сфера впливу 

Рівень 
Вплив за межами 

майданчика Вплив на майданчику 
Погіршення 

глибокоешелонованого 
захисту  

АВАРІЯ 

“7”  
Крупна аварія  

 
Великий викид: 

широкомасштабний  
вплив на здоров’я та 

довкілля 
 

“6”  
Серйозна аварія  

 
Значний викид: можливо, 
потрібне повне здійснення 

передбачених планом 
контрзаходів 

 

  

“5”  
Аварія із ризиком  

за межами майданчика  

Обмежений викид: 
можливо, потрібне 

часткове здійснення 
передбачених планом 

контрзаходів  
 

Тяжке пошкодження 
активної зони реактора/ 
радіологічних бар'єрів  

“4”  
Аварія без значного 
ризику за межами 

майданчика  

Незначний викид: 
опромінення населення на 
рівні величин, порівняних 

із 
встановленими межами  

 
Значне пошкодження 

активної зони реактора/ 
радіологічних бар'єрів/ 

смертельне опромінення 
персоналу  

 

 

ІНЦИДЕНТ  

“3”  
Серйозний інцидент  

 
Дуже малий викид: 

опромінення населення на 
рівні часток  встановлених 

меж 
 

Значне розповсюдження 
забруднення/ гострі 
променеві ураження 

персоналу  

Подія близька до аварії – 
рівнів (ешелонів) захисту 

не залишилось  

“2” 
 Інцидент   

 
Значне розповсюдження 

забруднення/ 
переопромінення 

персоналу  
 

Події із значним 
порушенням заходів 
забезпечення безпеки  

“1”  
Аномалія    

Відхилення від 
дозволеного режиму 

експлуатації  
 

“0” 
Відхилення 

 

НЕ СУТТЄВО ДЛЯ БЕЗПЕКИ 

Поза шкалою НЕ МАЄ ВІДНОШЕННЯ ДО БЕЗПЕКИ 
 
 

  



Додаток 3 

 

 

 
 

 



 

 

 


