
Аналіз регуляторного впливу 
до проєкту наказу Державної інспекції ядерного регулювання України  

«Про затвердження Загальних вимог безпеки до улаштування та експлуатації 
обладнання й трубопроводів атомних станцій» 

 
І. Визначення проблеми 
Проєкт наказу «Про затвердження Загальних вимог безпеки до улаштування та 

експлуатації обладнання й трубопроводів атомних станцій» (далі – проєкт НПА) 
розроблено Держатомрегулюванням з метою удосконалення системи нормативно-
правового регулювання ядерної та радіаційної безпеки (далі – ЯРБ) ядерних 
установок у частині будови та безпечної експлуатації обладнання й трубопроводів 
атомних станцій (далі – АС) та приведення національного законодавства у 
відповідність до міжнародних норм. 

Станом на 2020 рік в Україні знаходяться в експлуатації 13 енергоблоків із 
реакторними установками (далі – РУ) типу ВВЕР-1000 (В-320 (11 енергоблоків),  
В-302 (1 енергоблок) і В-338 (1 енергоблок)) та 2 енергоблоки з РУ ВВЕР-440/В-213 
загальною встановленою потужністю 13 835 МВт. Оператором цих енергоблоків є 
Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія 
«Енергоатом» (далі – ДП НАЕК «Енергоатом»). Досвід експлуатації показує, що 
енергоблоки, за проєктами 70 – 80-х років минулого століття, мають певні недоліки, 
для усунення яких потребується прийняття відповідних компенсуючих рішень. 
Втілення таких рішень стає все більш явним і відчутним зважаючи на те, що одним із 
головних критеріїв безпечної експлуатації АС є відповідність енергоблока нормам, 
правилам і стандартам з ЯРБ, чинним на сьогодні. Сучасні норми та правила з ЯРБ є 
більш жорсткими, ніж ті, що були застосовані під час проєктування, монтажу, 
експлуатації енергоблоків. Така ситуація зумовила уточнення науково-технічних 
підходів до оцінки безпеки енергоблоків АС і розроблення нових сучасних норм і 
правил, набрання чинності яких дозволить підвищити рівень безпеки для населення 
та навколишнього природного середовища. 

На сьогодні вимоги до безпечної експлуатації обладнання й трубопроводів 
встановлені в документі колишнього СРСР «Правила устройства и безопасной 
эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок» 
(ПНАЭ Г-7-008-89)», який не переглядався більш ніж 30 років і з одного боку є доволі 
застарілим, а з іншого, є основоположним документом, який визначає правила 
безпечної експлуатації обладнання й трубопроводів АС. Загальна протяжність 
трубопроводів АС сягає тисячі кілометрів. 

Застосування досить застарілого документа ПНАЭ Г-7-008-89 на практиці 
призводить до: 

- не врахування вимог нормативних документів вищого рівня (наприклад, 
«Загальні положення безпеки атомних станцій», затверджені наказом Державного 
комітету ядерного регулювання України від 19 листопада 2007 р. № 162, 
зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 25 січня 2008 р. за № 56/14747 (далі 
– Загальні положення безпеки атомних станцій); 

- наявності посилань на галузеві та державні документи, стандарти тощо 
колишнього СРСР, які нині у своїй більшості, втратили чинність в Україні або були 
замінені національними документами (НП, ДСТУ тощо); 
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- не охоплює окремі специфічні питання (наприклад, старіння, довгострокову 
експлуатацію), що виникають у процесі експлуатації обладнання й трубопроводів у 
період довготермінової експлуатації тощо. 

Тому було прийнято рішення про розроблення нових сучасних національних 
вимог до влаштування та безпеки під час експлуатації обладнання й трубопроводів 
АС, які мають містити загальні регулюючі вимоги з безпеки з урахуванням вимог 
сучасних національних НПА, що набули чинності протягом останніх років, та 
враховувати міжнародний досвід із безпечної експлуатації АС та рекомендації 
МАГАТЕ. 

Вимоги до обладнання й трубопроводів визначають вимоги для усіх етапів 
життєвого циклу атомної станції. 

Оцінка безпеки на довгостроковий період дасть змогу проаналізувати 
радіаційний вплив на майбутні покоління людей і навколишнє природне середовище 
в разі виходу радіонуклідів за межі обладнання й трубопроводів. 

 
Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив: 

 
Групи (підгрупи) Так Ні 

Громадяни - + 
Держава + - 
Суб’єкти господарювання + - 
У тому числі суб’єкти малого підприємництва + - 

 
Ця проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, 

оскільки визначення критеріїв і вимог безпеки, додержання яких обов’язкове під час 
використання ядерної енергії, зокрема, у сфері безпечної експлуатації обладнання й 
трубопроводів, важливих для безпеки, можливе лише шляхом державного 
регулювання. 

 
ІІ. Цілі державного регулювання 
Основною ціллю проєкту НПА є забезпечення безпеки для населення та 

навколишнього природного середовища через удосконалення системи нормативно-
правового регулювання ядерної та радіаційної безпеки в частині будови та безпечної 
експлуатації обладнання й трубопроводів АС та гармонізація національного 
законодавства із європейською практикою, кращим міжнародним досвідом і 
рекомендаціями Міжнародного агентства з атомної енергії (далі – МАГАТЕ). 

 
ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей 
Потребу в розробленні нового нормативно-правового акта зумовлено 

чисельними зверненнями 4 АС, а також більш ніж 10 крупних організацій, які 
займаються проєктуванням, виробництвом, монтажем і ремонтом обладнання й 
трубопроводів. І в більшості випадків ці звернення (загалом декілька десятків) 
стосуються неможливості роботи з документами колишнього СРСР (ГОСТ, ОСТ, які 
згадуються в ПНАЭ Г-7-008-89 у кількості понад 100 штук), які втратили чинність. 
Зазначена проблема неодноразово обговорювалась на міжнародних конференціях 
(більш ніж 10), тематичних круглих столах (більш ніж 15) тощо. 
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1. Визначення альтернативних способів 
 

Вид альтернативи Опис альтернативи 
Альтернатива 1.  
 

Залишення існуючої на сьогодні ситуації без 
змін 
У чинному нормативно-правовому акті  
ПНАЭ Г-7-008-89 не враховані вимоги інших 
сучасних нормативно-правових актів з ЯРБ, 
рекомендації МАГАТЕ, референтні рівні 
Західноєвропейської асоціації ядерних 
регуляторів, а також вітчизняний та 
закордонний досвід безпечної експлуатації 
обладнання й трубопроводів АС. 

Альтернатива 2.  
 

Прийняття проєкту НПА 
Загальні вимоги безпеки до улаштування та 
експлуатації обладнання й трубопроводів 
атомних станцій розроблені на заміну  
ПНАЭ Г-7-008-89 відповідно до Законів України 
«Про використання ядерної енергії та радіаційну 
безпеку», «Про дозвільну діяльність у сфері 
використання ядерної енергії» з урахуванням 
вимог Загальних положень безпеки атомних 
станцій. Проєкт НПА доповнений новими 
вимогами, зокрема щодо продовження строку 
експлуатації та управління старінням обладнання 
й трубопроводів.  

 
2. Оцінка обраних альтернативних способів досягнення цілей 
 
Оцінка впливу на сферу інтересів держави 

 
Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1.  
 

Відсутні Додаткові витрати із 
Державного бюджету 
України на ліквідацію 
наслідків потенційно 
можливих аварійних 
ситуацій, спричинених 
руйнуванням 
обладнання й 
трубопроводів через їх 
відповідність 
застарілим вимогам із 
безпеки  
 

Альтернатива 2.  
 

Встановлення сучасних 
вимог у НПА: 

Відсутні 
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- дозволить підвищити рівень 
безпеки під час експлуатації 
обладнання й трубопроводів 
АС шляхом запобігання 
аварій;  
- забезпечить приведення 
національного законодавства 
у відповідність міжнародним 
нормам та рекомендаціям 
МАГАТЕ. 

 
Оцінка впливу на громадян не проводилась. 
 
Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

 
Показник Великі Середні Малі Мікро Разом 

Кількість суб’єктів 
господарювання, що 
підпадають під дію 
регулювання (одиниць) 

4 - - - 4* 

Питома вага групи у загальній 
кількості, відсотків 

100 - - - Х 

* - під дію регулювання підпадають 4 АС, що експлуатуються в Україні, а також 
суб’єкти господарювання, які планують займатися діяльністю для проєктування, 
виготовлення, монтажу та ремонту обладнання й трубопроводів для АС. 

 
Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1.  
 

Відсутні Якщо вимоги  
ПНАЭ Г-7-008-89 
залишаються без змін, 
то залишаються без 
змін посилання до 
документи ГОСТ та 
ОСТ часів СРСР, які 
скасовані. Відповідно 
суб’єкти 
господарювання, які 
здійснюють 
проєктування, 
виготовлення, монтаж 
та ремонт обладнання 
і трубопроводів не 
зможуть надавати свої 
послуги через 
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неможливість 
придбання і 
виготовлення 
продукції за 
скасованими 
нормативними 
документами. Така 
ситуація негативно 
вплине на безпеку 
експлуатації 
обладнання й 
трубопроводів АС. 

Альтернатива 2.  
 

Реалізація проєкту НПА 
дасть можливість суб’єкту 
господарювання: 
- виконувати проєктування, 
виготовлення, монтажу та 
ремонту обладнання й 
трубопроводів АС на 
сучасному рівні із 
застосуванням сучасних 
технологій і матеріалів; 
- виконувати відповідні 
обґрунтування можливості 
продовження строку 
експлуатації та 
впровадження заходів із 
управління старінням.  

Відсутні 

 
Витрати на одного суб’єкта господарювання великого підприємництва, які 

виникають внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики 
проведення аналізу впливу регуляторного акта). 

 
Поряд
ковий 
номер 

Витрати 
 

За чинним  
ПНАЭ Г-7-

008-89 
(тис. грн) 

За проєктом 
нового НПА 

 
(тис. грн) 

1 Розроблення проєкту (обладнання або 
трубопроводу) 5000,00 5000,00 

2 Погодження проєкту 
Держатомрегулюванням 
(Термін погодження проєкту складає 2 міс. Вартість 
розраховується зважаючи на розмір середнього  
посадового окладу головного спеціаліста 7 групи 
оплати праці встановлено відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 25 січня 2018 р. № 24 
«Про впорядкування структури заробітної плати 
працівників державних органів, судів, органів та 
установ системи правосуддя у 2018 році» в розмірі 

17,00 17,00 
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8500,00, тобто 2міс*8500,00=17 000, 00 грн) 

3 Виготовлення обладнання або 
трубопроводу 3000,00 4000,00 

4 Монтаж обладнання або трубопроводу 1000,00 1000,00 
5 Експлуатація обладнання або 

трубопроводу 100,00 100,00 

6 Ремонт обладнання або трубопроводу 3000,00 3000,00 
7 Контроль та випробування обладнання й 

трубопроводів 1000,00 1000,00 

5 Розроблення комплексу заходів, 
потрібних для приведення діяльності 
діючих енергоблоків АС у відповідність 
до проєкту Вимог  

 
 
- 

 
 

5000,00 

6 Погодження з Держатомрегулюванням 
комплексу заходів, потрібних для 
приведення діяльності діючих 
енергоблоків АС у відповідність до цих 
Вимог (витрати аналогічні п. 2 цієї таблиці) 

- 17,00 

9 Разом, гривень: 13 117,00 19 134,00 

10 Кількість суб’єктів господарювання 
великого та середнього підприємництва, 
на яких буде поширено регулювання, 
одиниць 

4 4 

11 Сумарні витрати об’єктів 
господарювання  

52 468,00 76 536,00 

 
Як видно з цієї таблиці введення в дію проєкту нового НПА на початковому 

етапі потребує здійснення певних витрат, пов’язаних із розробленням та погодженням 
комплексу заходів, потрібних для приведення діяльності діючих енергоблоків АС у 
відповідність до нових Вимог, але це вимушені витрати, які дозволять підвищити 
безпеку та в майбутньому уникнути катастрофічних витрат, що пов’язані з 
ліквідацією наслідків аварій. 
 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення 
цілей 
 

Рейтинг результативності 
(досягнення цілей під час 
вирішення проблеми) 

Бал результативності (за 
чотирибальною 
системою оцінки) 

Коментарі щодо присвоєння 
відповідного бала 

Альтернатива 1.  
 

1 Цілі прийняття 
регуляторного акта не 
можуть бути досягнуті 
(проблема продовжить 
існувати). 
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Альтернатива 2.  
 

4 Цілі прийняття 
регуляторного акта можуть 
бути досягнуті повною 
мірою (проблема більше 
існувати не буде). 

 
Рейтинг 

результативності 
Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування 

відповідного місця 
альтернативи у 

рейтингу 
Альтернатива 1. 
 

Відсутні Безпека залишається 
незмінною, а 
внаслідок загального 
старіння обладнання 
й трубопроводів 
можливим є 
виникнення 
аварійних ситуацій, 
для ліквідації 
наслідків яких 
витрати із 
державного бюджету 
можуть бути 
величезними.  

2 місце рейтингу 

 

Альтернатива 2. 
 

Прийняття проєкту 
НПА забезпечить 
дотримання 
відповідних вимог до 
улаштування та 
експлуатації 
обладнання й 
трубопроводів АС, 
що також 
забезпечить захист 
персоналу, 
населення та 
навколишнього 
природного 
середовища від 
впливу іонізуючого 
випромінювання, яке 
може виникнути в 
зв’язку із 
руйнуванням цього 
обладнання. 
Проєкт НПА 
доповнений новими 

Часові витрати на 
приведення 
обладнання і 
трубопроводів у 
відповідність із 
новими вимогами  

1 місце рейтингу 

Більша кількість 
вигод 
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вимогами, зокрема 
щодо моніторингу та 
управління 
процесами старіння. 
Прийняття проєкту 
НПА забезпечить 
приведення 
національного 
законодавства у 
відповідність 
міжнародним 
нормам та 
рекомендаціям 
МАГАТЕ. 

 
V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми 
1. Механізм дії проєкту Вимог. 
Основним механізмом для розв’язання визначеної проблеми є прийняття 

проєкту НПА, який встановлює загальні вимоги до будови та безпечної експлуатації 
обладнання й трубопроводів АС проєкту та фактична реалізація його положень. 

Реалізація положень Вимог сприятиме підвищенню безпеки АС за рахунок 
відповідності сучасному рівню науки й техніки, кращому міжнародному досвіду та 
рекомендаціям МАГАТЕ.  

Введення проєкту НПА дозволить: 
- вилучити надмірні технічні вимоги до проєктування, виготовлення, 

монтажу та ремонту обладнання й трубопроводів АС, які створювали зайвий тиск на 
організації, які залучені до вказаних робіт; 

- удосконалити вимоги до улаштування та експлуатації обладнання й 
трубопроводів АС; виконання зварних з’єднань та наплавлень; контролю якості 
основного металу, зварних з’єднань та наплавлень; оснащення обладнання й 
трубопроводів арматурою та контрольно-вимірювальними пристроями; 

- реалізувати сучасні вимоги управління старінням і продовження строку 
експлуатації обладнання й трубопроводів. 

 
2. Організаційні заходи впровадження регуляторного акта в дію. 
Для впровадження цього регуляторного акта необхідно забезпечити 

інформування громадськості про вимоги регуляторного акта, шляхом його 
оприлюднення в засобах масової інформації та на офіційному вебсайті 
Держатомрегулювання. 

Ризику впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта немає. 
Можлива шкода в разі очікуваних наслідків дії акта не прогнозується. 

 
VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, 

якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого 
самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або 
виконувати ці вимоги 

Реалізація регуляторного акта не потребуватиме додаткових бюджетних витрат і 
ресурсів на адміністрування регулювання органами виконавчої влади чи органами 
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місцевого самоврядування. 
Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або 

нового структурного підрозділу діючого органу). 
Відповідно, розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для 

органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування згідно з додатком 3 до 
Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не проводився. 

 
Процедура 
регулювання 
суб’єктів 
великого і 
середнього 

підприємництва 
(розрахунок на 
одного типового 

суб’єкта 
господарювання) 

Планові 
витрати 
часу на 
процеду

ру, 
днів  

Вартість 
часу 

співробітник
а органу 
державної 
влади 

відповідної 
категорії 

(заробітна 
плата), 

грн./день*. 

Оцінка 
кількості 
процедур 
за рік, що 
припадаю

ть на 
одного 
суб’єкта 

Оцінка 
кількості 
суб’єктів, 

що 
підпадают
ь під дію 
процедури 
регулюван

ня 

Витрати на 
адміні-

стрування 
регулювання 

(за рік), 
гривень 

1. Погодження 
проєкту нового 
обладнання/трубо
проводу в 
Держатомрегулю
ванні 
 

42 роб. 
дні 
(або 

336 год) 

404 10 4 678 720,00 
грн 

2. Погодження з 
Держатомрегулю
ванням комплексу 
заходів, 
потрібних для 
приведення 
діяльності діючих 
енергоблоків АС 
у відповідність до 
цих Вимог 
 

21  
(або 

168 год) 
404 15 4 509 040,00 

грн 

3. Поточний 
контроль за 
суб’єктом 
господарювання,  
що перебуває у 
сфері 
регулювання,  
у тому числі: 
 

- - - - - 

камеральні  
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

виїзні 
 

- - - - - 
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4. Підготовка, 
затвердження та 
опрацювання 
одного окремого 
акта про 
порушення вимог 
регулювання 
 

- - - - - 

5. Реалізація 
одного окремого 
рішення щодо 
порушення вимог 
регулювання 
 

- - - - - 

6. Оскарження 
одного окремого 
рішення 
суб’єктами 
господарювання 
 

- - - - - 

7. Підготовка 
звітності за 
результатами 
регулювання 
 

     

8. Інші 
адміністративні 
послуги  
 

- - - - - 

Разом за рік 
 х х х х 1 187 760 

 
Сумарно за п’ять 
років х х х х 5 938 800 

*Вартість часу посадового окладу головного спеціаліста 7 групи оплати праці, 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 2018 р. № 24 «Про 
впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, судів, 
органів та установ системи правосуддя у 2018 році», складає 8500,00 грн./21 робочий 
день= 404 грн./день. 

 
Для впровадження та виконання вимог регуляторного акта державний орган, для 

якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання, не буде нести 
додаткові бюджетні витрати. 

 
VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 
Термін дії проєкту НПА не обмежений у часі, що дасть змогу досягти мети 

державного регулювання.  
Зміна терміну дії акта можлива у разі зміни нормативно-правових актів, на 

вимогах яких базується проєкт НПА. 
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Термін набрання чинності регуляторним актом – наказ набирає чинності з дня 
його офіційного опублікування. 

 
VIIІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта 
Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є: 
1. Кількість суб’єктів, на яких поширюватиметься дія акта – не обмежується. 
2. Надходження до бюджету від впровадження положень проєкту НПА не 

передбачається. 
3 Розмір коштів і час що витрачатимуться суб’єктами господарювання з 

виконанням умов акта збільшиться, але це збільшення спрямовано на підвищення 
безпеки та на недопущення в майбутньому величезних витрат, пов’язаних із 
ліквідацією аварій. 

4. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень 
регуляторного акта – середній. Проєкт НПА розміщено на офіційному вебсайті 
Держатомрегулювання (www.snrc.gov.ua). 

5 Конкретні показники: 
- кількість поданих на реєстрацію заяв; 
- кількість відмов. 
 
IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження 

результативності дії регуляторного акта 
Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом 

базового, повторного та періодичного відстеження показників результативності цього 
регуляторного акта, визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного 
акта. 

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься 
після набрання ним чинності, оскільки використовуватимуться винятково статистичні 
показники. 

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через 
рік після набрання ним чинності. 

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюється один 
раз кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів із дня його повторного 
відстеження.  

Метод проведення відстеження результативності – статистичний. 
Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності 

– статистичні. 
Виконавець заходів із відстеження – Державна інспекція ядерного регулювання 

України. 
 

Голова Державної інспекції  
ядерного регулювання України             Григорій ПЛАЧКОВ 
«____»_____________ 2020 року 

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

