
       

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ВИКОРИСТАННЯ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГІЇ 
 

РІВЕНЬ ОПЛАТИ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ ІНСПЕКТОРІВ ТА ПОСИЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ  

Наразі нагальною є проблема низького рівня оплати праці державних інспекторів, що не корелюється з рівнем кваліфікаційних 

вимог, відповідальності, поставлених перед ними завдань та особливих умов роботи (у постійному режимі безпосередньо на АЕС). 

Держатомрегулювання листом від 26 січня 2022 р. № 09-05/1201 звернулася до Кабінету Міністрів України з пропозицією внести 

зміни до схеми посадових окладів для державних інспекторів, які забезпечують державний нагляд за дотриманням норм ядерної та 

радіаційної безпеки безпосередньо на АЕС України. 

Протокольним дорученням урядової наради від 04 лютого 2022 р. відповідним ЦОВВ та Держатомрегулюванню доручено 

підготувати окреме рішення Уряду з цього питання. 

Проєкт змін до статті 25 пункту 8 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», у частині виключення 

норми про рівень оплати праці державних інспекторів на АЕС, направлений листом Держатомрегулювання від 08 вересня 2020 р. № 

09-08/10169-318к (законопроєкт № 4181), було відкликано Держатомрегулюванням у січні 2022 року.  

З метою забезпечення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки на ядерних установках, 

розміщених на майданчику Чорнобильської АЕС та на території зони відчуження, у постійному режимі відповідно до пунктів 17, 18 

Порядку здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 13 листопада 2013 р. № 824, Держатомрегулюванням опрацьовується питання щодо організації робочих місць 

державних інспекторів Інспекції з ядерної та радіаційної безпеки в зоні відчуження (на правах самостійного відділу) безпосередньо на 

майданчику Чорнобильської АЕС або на території зони відчуження (м. Чорнобиль). 

 

 

 



 
 

 
 

ПРИНЦИП НЕЗАЛЕЖНОСТІ РЕГУЛЮЮЧОГО ОРГАНУ ЯДЕРНОЇ ТА РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

Підсилення інституційної спроможності, незалежності органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки шляхом 

законодавчого закріплення правового статусу органу регулювання ядерної та радіаційної безпеки, його повноважень, економічної, 

політичної і фінансової незалежності при прийнятті рішень та забезпеченні ефективного регулювання, а також особливостей що 

обумовлені специфікою сфери регулювання.  

Принцип незалежності регулюючого органу ядерної та радіаційної безпеки закріплено у положеннях національного законодавства, 

у тому числі, у ратифікованих в Україні міжнародних конвенціях, укладених угодах, а також у вимогах і стандартах Міжнародного 

агентства з атомної енергії та Директивах Євратом. 

Наразі у Держатомрегулюванні створена та працює робоча група з розроблення проєкту Закону України про орган державного 

регулювання безпеки використання ядерної енергії із урахуванням міжнародного досвіду та кращої практики. 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО ПРОЦЕСУ ПОВОДЖЕННЯ З РАВ  

Забезпечення інтегрованого процесу поводження з РАВ відповідно до Стратегії поводження з РАВ в Україні передбачає введення 

в експлуатацію сховищ для захоронення РАВ на комплексі виробництв «Вектор» для забезпечення приймання на захоронення 

упаковок РАВ, які виробляються на Комплексах з переробки РАВ АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом».  

Однак, Держатомрегулювання вимушена констатувати фактичну неспроможність експлуатуючої організації з поводження з РАВ 

– ДП «Центральне підприємство з поводження з РАВ» (ДСП «ЦППРВ») виконувати функції експлуатуючої організації, спричинену 

рядом послідовних негативних факторів, таких як зміна Кваліфікаційних вимог до вищого керівництва, постійні несистемні кадрові 

зміни, суттєві зміни організаційної структури ЕО. 

 Як наслідок не забезпечується виконання ДСП «ЦППРВ» відповідних функцій та завдань, таких як оцінка безпеки сховищ ТРВ-

1, ТРВ-2, СОПСТРВ, визначення критеріїв приймання РАВ АЕС на захоронення. У результаті Ліцензійний процес щодо експлуатації 

сховищ ТРВ-1, ТРВ-2 не поновлено з 2020 року, а щодо розширення експлуатації СОПСТРВ не розпочинався. 

Запропоновані першочергові заходи у межах компетенції Держатомрегулювання для виправлення ситуації, зокрема:  

- звернення до Кабінету Міністрів України, Міндовкілля, ДАЗВ стосовно вжиття невідкладних заходів із відновлення 

спроможності національної експлуатуючої організації з поводження з РАВ проваджувати діяльність у сфері поводження з РАВ (у т. 

ч. перегляд кваліфікаційних вимог, впорядкування організаційної структури експлуатуючої організації з поводження РАВ, відповідно 

до функцій та завдань визначених законодавством, підвищення кваліфікації тощо); 



 
 

 
 

- посилення державного нагляду за діяльністю ДСП «ЦППРВ» щодо забезпечення реалізації заходів із створення та безпечного 

функціонування об'єктів, призначених для поводження з РАВ (у т.ч. внесення коригувань до плану наглядової діяльності на 2022 рік 

щодо інспекційних заходів на ДСП «ЦППРВ», посилення Інспекції з ядерної та радіаційної безпеки у зоні відчуження (на правах 

самостійного відділу); 

- включення до переліку об’єктів, щодо яких забезпечується нагляд за дотриманням ЯРБ у постійному режимі, об’єктів, 

призначених для поводження з РАВ на території зони відчуження. 

 

РЕГУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ НА МАЙДАНЧИКУ КОЛИШНЬОГО УРАНОВОГО 

ВИРОБНИЦТВА ВО «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД» 

Першочергові кроки, заплановані Держатомрегулюванням для покращення безпекової ситуації на майданчику ВО «ПХЗ»: 

- звернення до Кабінету Міністрів України, Міненерго, Мінфіну стосовно забезпечення невідкладного поновлення державного 

фінансування ДП «Бар’єр»; 

- забезпечення регулюючого супроводу подальшої реалізації широкомасштабної програми міжнародного технічного 

співробітництва щодо ВО «ПХЗ»;  

- залучення до роботи у складі Робочої групи, створеної Міненерго з доопрацювання проєкту Закону України «Про управляння 

майданчиками ядерного спадку» із урахуванням пропозицій заінтересованих сторін; 

- вдосконалення дозвільної діяльності щодо уранових об’єктів ВО «ПХЗ» з метою застосування інструменту ліцензування для 

підвищення безпеки на майданчику;  

- посилення заходів державного нагляду за діяльністю на майданчику ВО «ПХЗ»; 

- вжиття заходів відповідно до законодавства щодо вирішення питань забезпечення належного радіаційного захисту робітників 

приватних підприємств, що розміщені у забруднених будівлях на території майданчика  

ВО «ПХЗ». 


