
Результати наглядової діяльності центрального Апарату Держатомрегулювання 

за квітень 2022 року 

 
Протягом квітня 2022 року структурні підрозділи Держатомрегулювання, Інспекції з 

ядерної безпеки на АЕС (на правах самостійного відділу), Інспекції з ядерної та радіаційної 

безпеки (на правах самостійного управління) та Інспекція з ядерної та радіаційної безпеки в 

зоні відчуження (на правах самостійного відділу) здійснювали контроль за дотриманням 

законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, умов, визначених 

у документах дозвільного характеру, вимог до фізичного захисту ядерних установок, 

ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, 

обліку та контролю ядерних матеріалів, інших джерел іонізуючого випромінювання та 

застосування примусових заходів з метою запобігання, виявлення та усунення порушень у 

сфері використання ядерної енергії. 

У зв’язку військовою агресією російської федерації проти нашої країни окремим 

дорученням Виконуючого обов’язки Голови – Головного державного інспектора з ядерної та 

радіаційної безпеки України № ОРК-8/10 від 28.02.2022 року здійсненні заходи щодо 

тимчасового призупинення проведення інспекційних перевірок та інспекційних обстежень. 

Здійснено аналіз інформації про стан ядерної та радіаційної безпеки об’єктів державного 

нагляду, що надається в рамках ліцензованої діяльності, у тому числі: 

- розглянуто 7 документів щодо виконання умов документів дозвільного характеру та 

заходів з оцінки та підвищення ядерної та радіаційної безпеки; 

- розглянуто 47 звітів про виконання умов ліцензії та звітів про вжиття заходів з 

підвищення ядерної та радіаційної безпеки; 

- проведено аналіз інформації про стан ядерної та радіаційної безпеки 16 об’єктів 

державного нагляду; 

- одержано та оброблено 17 звітів про зміни інвентарної кількості та переміщення ядерних 

матеріалів на підприємствах; 

- погоджено застосування 4 атестованих технологій зварювання; 

- надано 12 повідомлень до МАГАТЕ на виконання зобов’язань України у сфері гарантій 

нерозповсюдження ядерних матеріалів. 

Державними інспекторами на майданчиках атомних станцій проводились щоденні обходи 

та огляди обладнання АЕС, здійснювався розгляд документів щодо проведення ремонтів, 

окремих технічних рішень тощо, а також взято участь у: 

- погодженні 3 технічних рішення з продовження строку експлуатації обладнання систем 

(елементів) важливих для безпеки енергоблоків; 

- технічному опосвідченні 80 одиниць обладнання, 133 одиниць трубопроводів, 360 

одиниць арматури; 

- роботі 1 комісії з атестації технологій зварювання; 

- перевірці знань законодавства з ядерної та радіаційної безпеки 36 осіб ліцензованого 

персоналу та 77 посадових осіб ліцензіатів; 

- 4 загально-станційних тренувань на АЕС з метою регулюючої оцінки, а також 

проконтрольовано проведення 25 цехових та 15 протиаварійних блочних тренувань 

оперативного персоналу АЕС. 

Організовано та взято участь у 3 інспекціях МАГАТЕ: ВП ХАЕС – 1, ДСП ЧАЕС – 1, ВП 

ПАЕС – 1. 

Окрім цього: 

Інспекціями з ядерної безпеки на АЕС (на правах самостійного відділу): 

- проведені оперативні перевірки дотримання експлуатаційної дисципліни та 

законодавства з ядерної безпеки при проведенні комплексних випробувань каналів систем 

безпеки енергоблоків; 

- здійснювався контроль реалізації заходів в рамках Комплексної (зведеної) програми 

підвищення безпеки енергоблоків АЕС України. 
 


