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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА СТРУКТУРА
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Забезпечено виконання пріоритетних завдань, визначених на 2021 рік, та завдань відповідно
до актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Енергетичної стратегієї
України на період до 2035 року, планів діяльності Держатомрегулювання на 2021 рік та
рішень Колегії Держатомрегулювання.

Діяльність Держатомрегулювання спрямована на забезпечення високих стандартів
 ядерної та радіаційної безпеки в Україні

Державна інспекція ядерного регулювання України - центральний орган виконавчої влади,
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України та який забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері безпеки використання ядерної енергії.

Злагоджена, системна та послідовна робота у 2021 році Апарату Держатомрегулювання та підприємства,
що входить до сфери управління, дозволила забезпечити на належному рівні ядерну та радіаційну
безпеку, захищеність, радіаційний захист населення, персоналу та навколишнього природного
середовища, дотримання міжнародних режимів гарантій нерозповсюдження ядерної зброї, безпеки та
захищеності.

Завдання, функції та повноваження органу визначені у Положенні про Державну
інспекцію ядерного регулювання України, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 363.

формування та реалізація державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії;
державне регулювання безпеки використання ядерної енергії;
здійснення повноважень компетентного органу з фізичного захисту ядерного матеріалу та
ядерних установок відповідно до Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу та ядерних
установок; з питань безпечного перевезення радіоактивних матеріалів відповідно до правил
ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів; з питань аварійного
оповіщення та інформування згідно з Конвенцією про оперативне оповіщення про ядерні аварії,
виконання Угоди між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій.

Основними завданнями Держатомрегулювання є:



Розпорядженням КМУ від 16.06.2021 №  641-р Корікова Олега
Миколайовича призначено на посаду першого заступника Голови
Державної інспекції ядерного регулювання України.

Розпорядженням КМУ від 02.12.2021 №  1559-р Тріпайло Руслану
Федорівну звільнено з посади заступника Голови Державної інспекції
ядерного регулювання України.

Розпорядженням КМУ від 15.12.2021 №  1673-р Плачкова Григорія
Івановича звільнено з посади Голови Державної інспекції ядерного
регулювання України.

Розпорядженням КМУ від 15.12.2021 № 1674-р покладено тимчасово, до
призначення в установленому порядку Голови Державної інспекції
ядерного регулювання України, виконання обов’язків Голови
Держатомрегулювання на першого заступника Голови Корікова Олега
Миколайовича.

У 2021 році структура Апарату Державної інспекції ядерного регулювання
України не змінювалася.

У зв’язку із кадровими змінами та з метою забезпечення ефективного
виконання покладених на Держатомрегулювання завдань та функцій,  двічі
внесено зміни до Положення про розподіл функціональних повноважень між
Головою Державної інспекції ядерного регулювання України – Головним
державним інспектором з ядерної та радіаційної безпеки України та його
заступниками – заступниками Головного державного інспектора з ядерної
та радіаційної безпеки України.



ВАЖЛИВІ
ДОСЯГНЕННЯ

РОКУ

Видано Державному підприємству «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»
ліцензію на право провадження діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки
енергоблока № 5 ВП «Запорізька АЕС»

Видано ліцензію на право провадження діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної
установки – сховища відпрацьованого ядерного палива «сухого» типу (СВЯП-2)» Державному
спеціалізованому підприємству «Чорнобильська АЕС»

Державному спеціалізованому підприємству «Чорнобильська АЕС» видано окремий дозвіл на
вивантаження кондиційного відпрацьованого ядерного палива зі Сховища відпрацьованого ядерного
палива «мокрого» типу

Дозволено провадити діяльність з видобування уранових руд Державному підприємству «Східний
гірничо-збагачувальний комбінат» на Інгульській, Смолінській, Новокостянтинівській шахтах

Видано ліцензію на право провадження діяльності з переробки, зберігання радіоактивних відходів у
рамках експлуатації комплексу конфайнмента та об’єкта «Укриття»

Державному спеціалізованому підприємству «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними
відходами» видано окремий дозвіл на здійснення робіт з експлуатації сховища для проміжного
зберігання упаковок радіоактивних відходів з солебітумного компаунду від ВП «Рівненська АЕС»

Затверджено Дорожню карту двостороннього співробітництва на 2021-2025 роки між Норвезьким
агентством з радіаційної та ядерної безпеки (DSA) та Державною інспекцією ядерного регулювання
України

Підписано Меморандум зустрічі між Комісією ядерного регулювання США та Державною інспекцією
ядерного регулювання України, який визначає основні напрями співробітництва на період 2021-2022 рр.

Подано до Європейської групи регуляторів ядерної безпеки (ENSREG) Оновлений Національний план дій
за результатами «стрес-тестів», а також оновлений Національний план дій за результатами Першої
тематичної перевірки за напрямом «Управління старінням»



ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

Держатомрегулювання отримує бюджетні призначення шляхом їх
затвердження у Законі України «Про Державний бюджет України»
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Фінансування діяльності проводилось за рахунок
коштів загального і спеціального фондів державного

бюджету за двома бюджетними програмами

КПКВК 5271020
«Забезпечення ведення Державного регістру джерел

іонізуючого випромінювання та індивідуальних доз
опромінення» (видатки розвитку)

КПКВК 5271010
«Керівництво та управління у сфері

ядерного регулювання» (видатки споживання)

Обсяг бюджетних призначень за загальним фондом державного
бюджету становив 79 524,2 тис. грн. Фінансування бюджетної
програми складає 100 %, фактичне виконання - 99 %.

Кредиторська заборгованість відсутня.

Заробітна плата виплачувалась своєчасно та у повному обсязі.
Заборгованість з виплати заробітної плати відсутня. 

За спеціальним фондом державного бюджету отримано надходження
від списання майна у розмірі 2,3 тис. грн.

Обсяг бюджетних призначень за загальним фондом державного
бюджету становив 884,1 тис. грн. Фінансування бюджетної програми
складає 100 %, фактичне виконання - 100 %.

Ведення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання
здійснюється одержувачем бюджетних коштів – УДВП «Ізотоп».



СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Система управління якістю є дієвим інструментом
забезпечення належного рівня адміністративних послуг у

сфері ядерної та радіаційної безпеки
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Перевірено усі процеси Держатомрегулювання, обговорено проблемні питання
роботи структурних підрозділів та заходи, які вживає їх керівництво для вирішення
цих питань. За результатами аудитів невідповідностей виявлено не було, зроблено 4
зауваження, надано 1 рекомендацію. 

  

З метою подальшого розвитку системи управління якістю Держатомрегулювання,
підготовлено Аналіз щодо ризиків та можливостей системи управління якістю
Держатомрегулювання (SWOT-аналіз). На основі SWOT-аналізу були визначені
рекомендації для подальшого розвитку Держатомрегулювання та дії з мінімізації
ризиків. 

Проведено перший зовнішній наглядовий аудит процесів системи
управління якістю Держатомрегулювання на відповідність вимогам
стандарту ISO 9001:2015, що розповсюджується на надання
регуляторних послуг в сфері безпеки використання ядерної енергії. 

Моніторинг параметрів процесів системи управління якістю показав
їх відповідність оптимальним значенням, порівняно з минулими
роками, кількісні показники роботи залишаються на належному
рівні. 

Проведено 16 внутрішніх аудитів

Органом сертифікації TUV NORD підтверджено дію сертифікату відповідності системи управління
якістю Держатомрегулювання вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015 стосовно надання

регуляторних послуг в сфері безпеки використання ядерної енергії.



РОБОТА З ПЕРСОНАЛОМ

Держатомрегулювання створює умови для підвищення рівня
професійної компетентності працівників та забезпечення

якісного управління персоналом
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Штатна чисельність працівників Апарату Держатомрегулювання
становила 273 особи, з них: 

161 -
центральний апарат

20 – 
інспекції з ядерної безпеки на АЕС
(на правах самостійного відділу)

92 –
інспекції з ядерної та радіаційної безпеки

(на правах самостійного управління)

Фактична чисельність працівників Апарату Держатомрегулювання
становила 196 осіб, з них:

119 –
центральний апарат

16 – 
інспекції з ядерної безпеки на АЕС
(на правах самостійного відділу)

61 –
інспекції з ядерної та радіаційної безпеки

(на правах самостійного управління) 

Вакантних посад всього 77, з них: центральний апарат – 42, інспекції з
ядерної безпеки на АЕС (на правах самостійного відділу) – 4, інспекції з
ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління) – 31.

У Апараті Держатомрегулювання обліковується 53 військовозобов’язаних
працівника. 

Проведено 4 конкурси, участь брали 136 кандидатів. За результатами
конкурсів призначено 26 осіб. У порядку переведення з інших державних
органів – призначено 6 осіб.

Проведено 3 засідання Кваліфікаційної комісії для організації та проведення
кваліфікаційної атестації державних інспекторів, за результатами 4
працівникам надано допуск до самостійного виконання службових
обов’язків державних інспекторів.

Проведено оцінювання результатів службової діяльності 175 (категорія «Б»
– 69 та категорія «В» – 106) державних службовців Апарату
Держатомрегулювання за 2021 рік: 21 державним службовцем отримано
відмінну оцінку (категорія «Б» – 18 та категорія «В» – 3).

Впроваджено систему моніторингу оцінювання результатів службової
діяльності державних службовців, які займають посади державної служби
категорії «Б» та «В».

Продовжено впровадження у політику та стратегію основної діяльності
принципів гендерної рівності. Результат проведеного гендерного аудиту
засвідчує, що у Держатомрегулювання забезпечується надання жінкам і
чоловікам рівних прав та можливостей. 

Забезпечено стажування 5 громадян з числа молоді, які не
перебувають на посадах державної служби в Держатомрегулюванні.



Працівники підвищували кваліфікацію за різними видами навчання (у більше, ніж 1000 заходів, з них – 369 з видачею відповідних
документів про освіту (свідоцтва, сертифікати тощо).

Із загальної кількості осіб, що підвищили кваліфікацію: 29 державних інспекторів - за загальними професійними програмами та 78
державних інспекторів - у короткострокових семінарах.

За рахунок бюджетного фінансування підвищили кваліфікацію 27 працівників.

Працівників Апарату Держатомрегулювання та державного підприємства «Державний науково–технічний центр з ядерної та
радіаційної безпеки» відзначено відомчими заохочувальними відзнаками, серед яких: 
- Подякою – 4 особи; 
- Грамотою – 6 осіб; 
- Почесною грамотою – 7 осіб.

5 працівників Апарату Держатомрегулювання та 3 працівники державного підприємства «Державний науково – технічний центр з
ядерної та радіаційної безпеки» відзначені подякою Прем’єр-міністра України.



ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Підтримання належних та безпечних умов праці є важливим
напрямом діяльності Держатомрегулювання
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організовано вакцинацію/ревакцинацію працівників. Вакциновано 98%
працівників від загальної кількості (3 особи відсторонено),
ревакциновано - 98%;
забезпечено щотижневий облік працівників, які захворіли, продовжують
хворіти, хворіють після перенесеного COVID-19, а також тих, які
перебували в контакті з хворими;
проведено онлайн захід «День охорони праці» під гаслом
«Передбачати, готуватися та реагувати на кризи: збереження здоров'я в
умовах пандемії».

Запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Проведено оцінку забезпечення прав осіб з інвалідністю
У Держатомрегулюванні працює 11 осіб з інвалідністю, робочі місця
яких відповідають вимогам ст.12 Закону України «Про охорону праці»,
рекомендаціям медико-соціальної експертної комісії та індивідуальних
програм реабілітації.

погоджено 14 нормативно-правових актів з питань охорони праці;
організовано проведення періодичного (щорічного) медичного
огляду;
проведено первинні та повторні інструктажі з охорони праці;
організовано проходження навчання з питань охорони праці 22
працівникам (з них, керівників структурних підрозділів
територіальних органів - 6);
забезпечено ведення обліку індивідуальних доз контролю державних
інспекторів та працівників, які проводять передліцензійні інспекційні
обстеження;
підготовлено довідки для отримання пенсій на пільгових умовах;
проведено конкурс дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей»;
проведено День охорони праці в системі Держатомрегулювання;
проведено конкурс "Краще підприємство з охорони праці за 2021
рік";
опрацьовано довідки щодо фактично відпрацьованого часу
державних інспекторів на АЕС, які зайняті на роботах зі шкідливими і
важкими умовами праці, за результатами атестації робочих місць.

Заходи з охорони праці



ДОТРИМАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОГО
ЗАКОНОДАВСТВА

Держатомрегулювання вживає всі передбачені законодавством заходи
щодо запобігання, виявлення та протидії корупції
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На виконання статті 19 Закону України «Про запобігання
корупції» з урахуванням Методичних рекомендацій щодо
розробки антикорупційних програм органів влади,
затверджених рішенням Національного агентства з питань
запобігання корупції від 19 січня 2017 року №  31,
розроблена Антикорупційна програма Державної інспекції
ядерного регулювання України на 2021-2023 роки.  

Проведено навчання на тему «Дотримання вимог фінансового
контролю» для працівників Держатомрегулювання, та
надавались консультації і допомога при заповненні
декларації
Надано консультації, роз’яснення щодо вирішення питань
працівників Держатомрегулювання на виконання вимог
антикорупційного законодавства
Перевірено, у встановлені законодавством терміни, факти
неподання або несвоєчасного подання декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування

У Держатомрегулюванні дотримуються всіх
встановлених вимог антикорупційного законодавства. 

Здійснено постійний контроль за виконанням наказу
Держатомрегулювання щодо визначення виконавця державної
експертизи (оцінки) з ядерної та радіаційної безпеки та
визначення необхідності проведення зазначеної експертизи.
Оформлено 267 протокольних рішень за результатами
експертизи.Відсутні працівники щодо яких складено протоколи про

вчинення адміністративних правопорушень пов’язаних з
корупцією, осіб, звільнених з посади у зв’язку з
притягненням до відповідальності за корупційні
правопорушення, а також виявлених конфліктів інтересів. 

Діяльність Держатомрегулювання щодо запобігання та
протидії корупції у 2021 році здійснювалась відповідно
до вимог антикорупційного законодавства та на
виконання затвердженого Плану заходів Державної
інспекції ядерного регулювання України щодо
запобігання корупції на 2021 рік.



ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ТА КОНТРОЛЬ

У Держатомрегулювання встановлено єдиний порядок
документування та роботи з кореспонденцією
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У 2021 році надійшло 23689 вхідних документів,
у тому числі: 

Забезпечено своєчасне та якісне виконання завдань, визначених
законодавством, дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України,
звернень громадян та запитів на публічну інформацію, наказів та доручень
керівництва Держатомрегулювання.

На постійному звітуванні перебувають майже 110 періодичних контрольних доручень
вищих органів влади (щотижневий, щомісячний, щоквартальний та щорічний термін
виконання), що надійшли до Держатомрегулювання з 2001 по 2021 роки.

Аналіз стану виконавської дисципліни засвідчив, що структурними підрозділами
здійснювалися організаційні заходи, спрямовані на оптимізацію управлінської
діяльності.

Документування інформації забезпечувалося у рамках затвердженої зведеної
номенклатури справ Держатомрегулювання на 2021 рік.

належної організації роботи діловодної служби; 
автоматизації діловодних процесів з використанням
системи електронного документообігу «АСКОД»;
здійснення моніторингу та контроль за виконанням, а
також проведення аналізу виконання;
здійснення координації взаємодії з територіальними
органами, у тому числі з питань ліцензування
використання джерел іонізуючого випромінювання.

Документальне забезпечення, контроль та взаємодія з
територіальними органами реалізується шляхом: 

Структурними підрозділами підготовлено 19083 вихідних листів, 90 документів з
грифом «ДСК», створено 6784 внутрішніх документів. 
На обліку і контролі - 1062 накази керівництва з основної діяльності (з них про
рішення щодо ліцензування - 603) та 20 – з адміністративно-господарської діяльності. 

Аналіз виконання наказів з основної діяльності виявив, що більшість завдань виконані.
На даний час на виконанні залишаються ряд завдань, термін виконання яких 2022 рік.

З метою упорядкування та архівування документів, проведено 7 засідань Експертної
комісії з проведення експертизи цінності документів. Підготовлено для передачі на
державне зберігання до Центрального державного архіву вищих органів влади та
управління України 172 справи за 1984–2001 роки. 

Забезпечено підготовку проєктів актів у електронній формі та їх опрацювання і
погодження з використанням відповідного модуля системи електронної взаємодії
органів виконавчої влади.



 ВНУТРІШНІЙ АУДИТ

Проведення заходів для оптимізації та контролю внутрішніх процесів20



Виконання планів діяльності внутрішнього аудиту у 2021 році забезпечено у повному обсязі,
проведено 2 внутрішні аудити (один фінансовий аудит та один аудит ефективності):

За результатами проведених аудитів надано 16 рекомендацій
щодо покращення стану внутрішнього контролю та усунення встановлених порушень і недоліків.

Перевірено:
- дотримання встановлених правил ведення бухгалтерського обліку та
достовірність показників фінансової звітності Держатомрегулювання за
період 2020 рік – І півріччя 2021 року
- отримання, облік, зберігання і раціональне використання активів, а також
виявлених ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань
державної установи

Перевірено:
- якість надання адміністративних послуг у 2018 – 2020 роках
- первинні документи на предмет дотримання термінів
поетапного розгляду заяв на надання адміністративних послуг
- своєчасність інформування ліцензіатів за наслідками такого
розгляду
- правильність групування документації, формування її в
ліцензійні справи - дотримання правил архівного зберігання,
обліку та ведення внутрішньої документації тощо

Управління економіки, фінансів та обліку 

Управління радіаційної безпеки



ВЗАЄМОДІЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ, 
РОБОТА ЗІ ЗМІ 

Держатомрегулювання у своїй діяльності дотримується політики
прозорості, відкритості та готовності до співпраці 
з громадськістю та засобами масової інформації
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Актуальна інформація про стан ядерної та
радіаційної безпеки оперативно оприлюднюється

на офіційних ресурсах Держатомрегулювання.

Опубліковано більше 700 інформаційних матеріалів
за основними напрямами діяльності Держатомрегулювання.

З урахуванням зовнішніх викликів суспільству щодо стану ядерної та
радіаційної безпеки та, враховуючи пандемію, викликану Covid-2019,

більшість заходів із залученням громадськості, проводились у форматі онлайн. 

Підготовлено та оприлюднено щорічну 
Доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні у 2020 році. 

З метою запровадження системного діалогу з громадськістю та
забезпечення інформаційної присутності в суспільстві,

затверджено Комунікаційну стратегію Держатомрегулювання.

Для забезпечення належних умов реалізації конституційного права громадян
на звернення до Держатомрегулювання, затверджено Порядок розгляду
звернень, проведення особистого прийому громадян та телефонної «гарячої
лінії» у Державній інспекції ядерного регулювання України. 

www.snriu.gov.ua Facebook uatom.org



На розгляд громадськості запропоновано
 

• проєкт наказу «Про удосконалення нормативно-правових актів щодо провадження діяльності з видобування, переробки уранових руд»

• проєкт наказу «Про затвердження Вимог до кіберзахисту інформаційних та керуючих систем атомних станцій для забезпечення ядерної та
радіаційної безпеки»

• проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу
та продуктів їх переробки»

• збір пропозицій від суб’єктів використання ядерної енергії та громадськості для оновлення Плану заходів щодо дерегуляції господарської
діяльності

• проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»

• проєкт Закону України «Про радіаційний захист»

• проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»

• проєкт наказу «Про затвердження Вимог до протиаварійної документації для атомних електростанцій»

• проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 року № 1718»

Реалізація права громадськості на участь
у підготовці і прийнятті рішень

з питань ядерної та радіаційної безпеки



Громадська рада при Держатомрегулюванні розглянула
актуальні питання ядерної та радіаційної безпеки: 

• актуальний стан на об’єкті Центрального сховища відпрацьованого
ядерного палива реакторів ВВЕР атомних електростанцій, стан виконання
робіт та підготовки об’єкту до введення в експлуатацію

• проєкт Доповіді про стан ядерної та радіаційної безпеки у 2020 році

• проєкти нормативно-правових актів, розроблених Держатомрегулювання

• результати державної експертизи звіту з періодичної переоцінки безпеки
енергоблока № 2 Рівненської АЕС

• проєкт Закону України «Про радіаційний захист»

Колегією Держатомрегулювання розглянуто:

• продовження експлуатації енергоблока № 5 Запорізької АЕС у понадпроєктний термін
за результатами періодичної переоцінки безпеки

• підсумки діяльності з регулювання ядерної та радіаційної безпеки у 2020 році та
пріоритетні напрями роботи на 2021 рік

• результати державної експерти з ядерної та радіаційної безпеки  остаточного звіту з
аналізу безпеки СВЯП-2

• виконання фінансового плану Державного підприємства «Державний науково-технічний
центр з ядерної та радіаційної безпеки», за результатами роботи у 2020 році

• результати державної експертизи звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока
№ 2 Рівненської АЕС

• результати розгляду Звіту з аналізу безпеки експлуатації комплексу конфайнмента та
об’єкта «Укриття»

• ефективність використання досвіду експлуатації (результати розслідування порушень та
відхилень на АЕС та розрахунку показників безпеки за І півріччя 2021 року)

• регулювання безпеки поводження з матеріалами та відходами з вмістом радіонуклідів
природного походження

• результати державної експертизи звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока
№ 6 Запорізької АЕС

Дорадчі органи утворені для прийняття погодженого
рішення, колективного обговорення найважливіших
напрямів діяльності, сприяння участі громадськості у
формуванні та реалізації державної політики у сфері

безпеки використання ядерної енергії.

Держатомрегулювання сприяє роботі Колегії та Громадської ради.



Заяв (клопотань)
46.3%

Скарг
37.5%

Пропозицій (зауважень)
16.3%

Отримано та опрацьовано 80 звернень громадян України

Отримано та опрацьовано 668 запитів на публічну інформацію 

Усі запити та звернення розглядаються відповідно до
вимог  Законів України «Про доступ до публічної

інформації» та «Про звернення громадян» 

На Єдиному Державному порталі відкритих даних (data.gov.ua)
оприлюднено 16 наборів відкритих даних:

Довідник державних підприємств, що належать
до сфери управління Держатомрегулювання, у

тому числі їх ідентифікаційні коди, офіційні
вебсайти, адреси електронної пошти, телефони

та адреси

Інформація про організаційну
структуру Держатомрегулювання

Звіти, у тому числі щодо задоволення
запитів на інформацію

Інформація про систему обліку, види
інформації, яка зберігається

розпорядником

Реєстр (перелік) наборів
відкритих даних

Єдиний реєстр виданих ліцензій
на провадження діяльності у сфері

використання ядерної енергії 

Переліки адміністративних
послуг, інформаційні картки

адміністративних послуг

Інформація про нормативно-
правові засади діяльності  

Накази Держатомрегулювання з
основної діяльності

Фінансова звітність суб’єктів господарювання
державного сектору економіки, що належать
до сфери управління Держатомрегулювання

Переліки регуляторних актів із зазначенням
дати набрання чинності, строку проведення

базового, повторного та періодичного
відстеження їх результативності та інформації

про місце їх оприлюднення

Річні зведені основні фінансові
показники виконання фінансових планів

підприємств державного та
комунального секторів економіки

План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів із
зазначенням видів і назв проєктів, цілей їх прийняття,
строків підготовки проєктів, найменування органів та
підрозділів, відповідальних за розроблення проєктів

регуляторних актів, дату їх внесення на розгляд
регуляторного органу та посилання на місце

оприлюднення

Інформація про отримане майно
(обладнання, програмне забезпечення) у
рамках міжнародної технічної допомоги

Бюджетні запити

1) Нормативно-правові акти, акти індивідуальної
дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті

Держатомрегулюванням;
2) Проєкти регуляторних актів;

3) Інформація, визначена законодавством про
засади регуляторної політики



 
Зокрема, вийшов телесюжет на Першому діловому «Бізнес діалог», отримано
інформаційні запити від таких медіа як П’ятий канал, ІА «Центр незалежної
журналістики України» (проєкт розслідувальної журналістики «ТІНІ»), проведено
інтерв’ю з UA, Суспільне мовлення, «Радіо Свобода», Інтерфакс-Україна та
пресконференції в «Укрінформ», надано коментарі для Kosatka.media, ExPro, «Радіо
Свобода», комунальному підприємстві «Дніпровська міська студія телебачення».

актуальний стан ядерної та радіаційної безпеки;
перспективи розвитку атомної енергетики в Україні; 
стан енергоблоків АЕС України та процедуру продовження їх термінів;
процес продовження термінів експлуатації енергоблоків атомних електростанцій в Україні;
ліцензування процесів проєктування, будівництва та введення в експлуатацію енергоблоків АЕС в Україні;
введення в експлуатацію нових ядерних об’єктів;
порушення та відхилення у роботі АЕС, та їх вплив на функціонування енергоблоків;
бачення регулюючого органу майбутнього української енергетики;
будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива;
вручення ДСП «Чорнобильська АЕС» ліцензії на експлуатацію комплексу конфайнмента та об’єкта «Укриття».

Основні теми, що висвітлювались у засобах масової інформації: 

Забезпечено активну взаємодію із засобами масової інформації та спостерігалась висока зацікавленість в експертній
думці органу і роз’ясненнях щодо актуальних подій ядерної та радіаційної безпеки України. 



ЦИФРОВІЗАЦІЯ ТА ЦИФРОВА
ТРАНФОРМАЦІЯ

Держатомрегулювання у своїй діяльності дотримується принципів
державної політики цифрового розвитку
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Модернізовано бази даних 
«Реєстр ліцензій Держатомрегулювання» 

та «Інспекційний портал Держатомрегулювання»

Перелік адміністративних послуг, що надаються
Держатомрегулюванням, увійшов до Єдиного державного вебпорталу
електронних послуг (Портал Дія).

затверджено Положення про інформаційно-телекомунікаційну
систему Держатомрегулювання, Регламент роботи та Порядок
обробки інформації у системі
введено в промислову експлуатацію ІТС
отримано атестат відповідності на комплексну систему
захисту інформації
проведено аудит ІТС
актуалізовано Перелік систем в ІТС
здійснено модернізацію бази даних та СЕД "Аскод"

Функціонування і розвиток інформаційно-
телекомунікаційної системи Держатомрегулювання 



МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ

Досягнення світових стандартів забезпечення ядерної
та радіаційної безпеки є невід’ємною складовою
розбудови національної системи регулювання
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Спільно з Європейською Комісією в рамках Інструменту співробітництва з ядерної безпеки (INSC), продовжено
реалізацію проєкту «Посилення можливостей Державної інспекції ядерного регулювання України з регулювання
ядерної діяльності, ліцензування та аналізу важких аварій для ядерних установок», який, в тому числі,
спрямований на розробку стратегії розбудови регуляторних спроможностей та планування ресурсів
Держатомрегулювання,запровадження підходів HERCA-WENRA для покращення міждержавної координації
реалізації захисних заходів під час ядерних аварій, підтримку регулюючої діяльності щодо поводження з РАВ,
зняття з експлуатації та відновлення та підтримку ліцензування диверсифікації поставок ядерного палива для
АЕС України. 

Відповідно до добровільно взятих зобов’язань, Україна подала Європейській групі регуляторів
ядерної безпеки (ENSREG) Оновлений Національний план дій за результатами «стрес-тестів», а
також оновлений Національний план дій за результатами Першої тематичної перевірки за
напрямом «Управління старінням». 

Прийнято активну участь в діяльності Західноєвропейської асоціації ядерних регуляторів (WENRA), зокрема,
пленарних засіданнях асоціації та роботі трьох робочих груп: Робоча група з гармонізації реакторів (RHWG),
Робоча група з питань поводження з радіоактивними відходами та зняття з експлуатації (WGWD), Робоча група з
розробки референтних рівнів для дослідницьких реакторів (WGRR). Пріоритетним напрямом діяльності WENRA в
2021 році було напрацювання Технічних специфікацій у рамках підготовки до проведення ENSREG 2-ї тематичної
перевірки за напрямом «Пожежна безпека». 

Взято участь у 27-му щорічному Форумі регулюючих органів країн, що експлуатують АЕС з
реакторами типу ВВЕР (Форум ВВЕР) з метою обміну досвідом експлуатації, здійснення
державного нагляду за безпечною експлуатацією АЕС з реакторами типу ВВЕР.

2021 рік, в умовах обмежень, запроваджених у зв’язку з COVID-19, був насиченим на міжнародні події та заходи, які відбувались як
онлайн, так і наживо. Продовжено активну взаємодію з європейськими інституціями та асоціаціями, спрямовану на реалізацію
проєктів співробітництва, а також виконання Україною взятих зобов’язань в контексті посилення системи регулювання ядерної та
радіаційної безпеки та безпеки експлуатації АЕС.



 У рамках співробітництва з Міжнародним агентством з атомної енергії надавалась підтримка в реалізації
трьох національних проєктів Програми Технічного Співробітництва для України. 

З нагоди річниці аварії на Чорнобильській АЕС, Україну відвідав
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі. У рамках візиту
пан Гроссі провів ряд зустрічей з керівництвом країни, а також відвідав
новий безпечний конфаймент та СВЯП-2. У звичайному режимі
здійснювалась верифікаційна діяльність інспекторів МАГАТЕ на об’єктах
України.

Відбулось засідання Групи вищого рівня з питань реалізації гарантій
(SIRG). Делегацію МАГАТЕ очолив заступник генерального директора та
керівник Департаменту гарантій пан Масімо Апаро. У ході засідання
обговорювались поточні питання застосування гарантій МАГАТЕ в Україні. 

Продовжено діяльність щодо вдосконалення національного законодавства
із урахуванням Стандартів безпеки МАГАТЕ. Взято участь у роботі Комітету
з норм ядерної безпеки (NUSSC), Комітету з норм радіаційної безпеки
(RASSC) та Комітету з розробки Керівництва з ядерної захищеності
(NSGC). 

Забезпечено активну взаємодію та обмін інформацією з Базою даних
МАГАТЕ про незаконне переміщення ядерних та радіоактивних матеріалів і
джерел іонізуючого випромінювання (Illicit Trafficking Database (ITDB).

Взято участь у Конференції МАГАТЕ з розвитку готовності до реагування
на національному та міжнародному рівнях, де було представлено досвід
підтримки готовності та організації і проведення тренувальних навчань в
умовах дії карантинних обмежень та застосуванням дистанційних
технологій комунікацій. 

Ключові програми та перспективи розвитку на майбутнє, зокрема, у
частині питань захоронення радіоактивних відходів, відпрацьованого
ядерного палива та сховищ у геологічних формаціях розглянуто на
Міжнародній конференції з питань поводження з радіоактивними
відходами.

Україну на 65-ій сесії Генеральної конференції МАГАТЕ представляла
офіційна делегація на чолі з Головою Держатомрегулювання. Під час
пленарного тижня обговорювались ключові питання діяльності
організації, зокрема, схвалення бюджету Агентства на 2022 рік,
визначення пріоритетів за програмами діяльності щодо забезпечення
ядерної та радіаційної безпеки, безпеки поводження з радіоактивними
відходами, ядерної захищеності. 



підписання оновлених: Виконавчої Угоди про участь Держатомрегулювання в
програмі із застосування та підтримки термо-гідравлічних кодів (Програма
СAMP) та Виконавчої Угоди про участь в програмі з дослідження важких аварій
(Програма CSARP);
весняна зустріч користувачів комп’ютерних кодів у сфері радіаційного захисту
Програми RAMP, що створена та функціонує за підтримки Комісії ядерного
регулювання США;
у ході зустрічі керівництв Держатомрегулювання і Комісії ядерного регулювання
США підписано Меморандум, в якому зафіксовані напрями та роботи для
реалізації в 2021- 2022 роках;
підписання Грантової Угоди між Агентством з торгівлі та розвитку США та
Українським науково-технологічним центром, бенефіціаром виконання робіт
якої виступає Держатомрегулювання.

У рамках співробітництва з Комісією ядерного регулювання США відбулось: 

інформаційна підтримка Державної інспекції ядерного регулювання України,
розвиток та наповнення незалежного веб-ресурсу з питань ядерної безпеки,
радіаційного захисту та нерозповсюдження ядерної зброї – www.Uatom.org.
модернізація прикладного програмного забезпечення інформаційної системи
Державного Регістру ДІВ.
оновлення антивірусного програмного забезпечення Держатомрегулювання.
технічна підтримка Держатомрегулювання з ведення бази даних з обліку ядерного
матеріалу (STAR).
інформаційна підтримка дозвільної та наглядової діяльності
Держатомрегулювання.

Забезпечено реалізацію проєктів у рамках співробітництва в сфері ядерної та
радіаційної безпеки із Шведським агентством з радіаційної безпеки:

У режимі відеоконференції проведено координаційні зустрічі представників
Держатомрегулювання з Норвезьким агентством з радіаційної та ядерної безпеки та
узгоджено дорожню карту двостороннього співробітництва на 2021-2025 роки.  

Серед основних партнерів Держатомрегулювання у напрямі двостороннього співробітництва є
Сполучені Штати Америки, Швеція, Норвегія та інші країни.

Взято участь в семінарах з питань розвитку технологій малих модульних реакторів,
які проводились Американським агентством з торгівлі та розвитку для країн
Центральної та Східної Європи.

Реалізовано проєкти співробітництва з Державним департаментом США:
«Покращення кібербезпеки в Державній інспекції ядерного регулювання України»
та «Боротьба з незаконним використанням та обігом радіоактивних матеріалів у
східному регіоні України. Завдання 1. Позапланова інвентаризація радіоактивних
матеріалів (ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ)». 

Продовжено реалізацію проєкту співробітництва з Департаментом енергетики США
«Покращення збереженості джерел іонізуючого випромінювання, які
використовуються в Україні». У рамках проєкту проведено тренінги для
представників сил реагування та поліції охорони МВС з оцінки сигналів тривоги та
реагування на несанкціоноване втручання до джерел іонізуючого випромінювання,
що використовуються в Україні. 



НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Державне регулювання безпеки використання ядерної енергії
передбачає встановлення нормативних критеріїв і вимог, що

визначають умови використання ядерної енергії
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Удосконалення законодавства з питань безпеки використання
ядерної енергії проводилось з урахуванням плану заходів з виконання
Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми
державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106.

наказ Держатомрегулювання від 27 травня 2021 року №  313 «Про затвердження
Змін до деяких нормативно-правових актів Державної інспекції ядерного
регулювання України з питань фізичного захисту», зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 15 червня 2021 року за № 798/36420;
наказ Держатомрегулювання від 17 травня 2021 року №  290 «Про затвердження
Вимог до протиаварійної документації для атомних електростанцій»,
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 червня 2021 року за №
864/36486;
наказ Держатомрегулювання від 30 квітня 2021 року №  263 «Про затвердження
Вимог до оцінки безпеки атомних станцій щодо зовнішніх впливів природного
характеру», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 травня 2021 р. за №
670/36292;
наказ Держатомрегулювання від 12 липня 2021 року №  411 «Про затвердження
Положення про порядок розслідування та обліку експлуатаційних подій у роботі
атомних станцій», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2021
року за № 1182/36804;
наказ Держатомрегулювання від 27 травня 2021 року №  312 «Про затвердження
Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за
запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна інспекція ядерного
регулювання України, Порядку відшкодування цих витрат та внесення змін до
наказу Держатомрегулювання від 12 серпня 2011 року № 121», зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 23 липня 2021 року за №№ 954/36576, 955/36577;
наказ Держатомрегулювання від 28 жовтня 2020 року №  439 «Про внесення змін
до деяких нормативно-правових актів щодо діяльності з видобування, переробки
уранових руд», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 лютого 2021
року за № 154/35776;
наказ Держатомрегулювання від 18 грудня 2020 року №  535 «Про затвердження
Загальних положень радіаційної безпеки під час провадження діяльності з
видобування, переробки уранових руд», зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 12 лютого 2021 року за № 184/35806;
наказ Держатомрегулювання від 30 серпня 2021 року №  570 «Про затвердження
Порядку розгляду звернень, проведення особистого прийому громадян та
телефонної «гарячої лінії» у Державній інспекції ядерного регулювання України»,
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 жовтня 2021 року за №
1290/36912.

Прийнято та зареєстровано в Міністерстві юстиції України:

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 01 вересня 2021 року №  949
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада
2000 року №  1718», якою затверджено нове положення про Державний регістр
джерел іонізуючого випромінювання, індивідуальних доз опромінення та порядок
оплати послуг з їх реєстрації та встановлено:
- порядок здійснення контролю та обліку індивідуальних доз опромінення
працівників, які піддаються впливу іонізуючого випромінювання під час
професійної діяльності;
- вимоги до інформації про індивідуальні дози опромінення працівників, що
передається до Державного регістру;
- порядок взаємодії та обміну інформацією про отримані працівниками
індивідуальні дози опромінення між Державним регістром та суб’єктами діяльності.

Прийнято Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2021 року
№ 1075-р "Про утворення Комісії з координації дій учасників державного плану
взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади на випадок вчинення
диверсій щодо ядерних установок, ядерних матеріалів, інших джерел іонізуючого
випромінювання у процесі їх використання, зберігання або перевезення, а також
щодо радіоактивних відходів у процесі поводження з ними". Комісією
забезпечується загальна координація дій учасників державного плану взаємодії
центральних та місцевих органів виконавчої влади на випадок вчинення диверсій
щодо ядерних установок, ядерних матеріалів, інших джерел іонізуючого
випромінювання у процесі їх використання, зберігання або перевезення, а також
щодо радіоактивних відходів у процесі поводження з ними. 

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України №  773 від 28 липня 2021 року
«Про внесення зміни до пункту 6 Технічного регламенту щодо пакувальних
комплектів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів».

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/773-2021-%D0%BF#n2


Серед зазначених звітів 4 періодичних про відстеження
результативності постанов Кабінету Міністрів України,
головний розробник - Держатомрегулювання.

За результатами перевірки дотримання законодавства про державну реєстрацію
нормативно-правових актів (стаття 188⁴¹ Кодексу України про адміністративні

правопорушення), порушень з боку Держатомрегулювання не виявлено.

18 проєктів законів

2 проєкти Указів
Президента України

45 актів Уряду

7 проєктів нормативно-
правових актів

Розглянуто на відповідність вимогам ядерної та
радіаційної безпеки та підготовлено пропозиції і

зауваження щодо:

З метою забезпечення реалізації Закону України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської

діяльності» велась робота з розробки регуляторних актів.

3 базових 8 періодичних

Підготовлено 11 звітів про відстеження
результативності регуляторних актів

Звіти оприлюднювались на офіційному вебсайті.



НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

 Здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії
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Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», у Держатомрегулюванні облаштований інформаційний стенд, затверджені інформаційні
та технологічні картки адміністративних послуг. Надруковані інформаційні брошури про надання адміністративних послуг в Держатомрегулюванні.

На офіційному вебсайті розміщена інформація про надання адміністративних послуг (перелік адміністративних послуг, нормативно-правові акти,
якими регулюються питання щодо розміру та порядку внесення плати за надання адміністративної послуги, інформаційні картки адміністративних
послуг з інформацією про: місцезнаходження, розпорядок роботи Держатомрегулювання та її територіальних органів, контактні телефони, адреси
електронної пошти, перелік необхідних документів, та спосіб їх подання, порядок надання адміністративних послуг).

Особливості провадження дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії, у
рамках якої надаються адміністративні послуги, визначаються Законом України

«Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії». 

Здійснено моніторинг якості надання адміністративних послуг та проведено опитування суб'єктів
господарювання, зокрема, у форматі онлайн.



Статистичні дані з надання адміністративних послуг



РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗПЕКИ
ЯДЕРНИХ УСТАНОВОК

Регулювання безпеки ядерних установок на усіх етапах
життєвого циклу ядерних установок, захисту персоналу,
населення та навколишнього природного середовища
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 РЕГУЛЮЮЧИЙ СУПРОВІД БЕЗПЕКИ
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕНЕРГОБЛОКІВ АЕС ТА

ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
 

➤ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ДІЮЧИХ АЕС

➤ДОВГОСТРОКОВА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕНЕРГОБЛОКІВ АЕС 

➤ВИКОНАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПЛАНУ ДІЙ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ «СТРЕС-
ТЕСТІВ» 

➤ПЕРЕОЦІНКА БЕЗПЕКИ ЕНЕРГОБЛОКІВ АЕС



ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ДІЮЧИХ АЕС
У 2021 році (як і у минулі роки) контроль за реалізацією заходів КзППрБ
забезпечувався шляхом:
• розгляду та погодження щорічних план-графіків виконання зведених
заходів КзППрБ із встановленням термінів їх виконання;
• розгляду квартальних звітів з виконання заходів КзППрБ та контролю за
дотриманням термінів виконання;
• контролю обсягів запланованих до виконання заходів КзППрБ перед
виведенням енергоблоків АЕС України у планово-попереджувальні ремонти
ППР);
• контролю виконання запланованих заходів КзППрБ під час пускових нарад
перед пуском енергоблоків АЕС України після ППР з перевантаженням
активної зони;
• контролю фактичних обсягів та якості виконання заходів КзППрБ під час
проведення інспекційних перевірок інспекторами Держатомрегулювання.
У рамках регулюючого супроводу КзППрБ Держатомрегулюванням протягом
2021 року погоджено звіти про виконання 66 заходів.

Усього, станом на 31 грудня 2021 року, Держатомрегулюванням
погоджено 1063 звіти про виконання заходів КзППрБ із 1295
запланованих, що складає ⁓ 82 %.

 ДОВГОСТРОКОВА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕНЕРГОБЛОКІВ АЕС 

Продовження терміну експлуатації
енергоблоку № 5 ВП «Запорізька АЕС»

05 січня 2021 року видано ліцензію серія ЕО №  001090 на право
провадження діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної
установки» енергоблока № 5 Запорізької АЕС.

Довгострокова експлуатація енергоблоку
№ 1 ВП «Південноукраїнська АЕС»

Узгоджено «Програму виконання заходів з обґрунтування можливості
подальшої експлуатації енергоблока №  1 ВП ЮУАЕС в період ДСЕ.
ПМ.1.3812.0263». Програма, зокрема, передбачає комплекс робіт з оцінки
технічного стану систем та елементів енергоблоку, продовження терміну їх
експлуатації, управління старінням. Держатомрегулювання розпочато розгляд
результатів виконання етапів зазначеної програми.

Управління старінням елементів і конструкцій енергоблоків АЕС
Розроблено «Оновлений Національний план дій з управління старінням
(Україна)» із демонстрацією виконаних заходів та уточненням планів на
майбутній період. Оновлений Національний план дій надісланий
Держатомрегулюванням до експлуатуючих організацій для виконання.

 ВИКОНАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПЛАНУ ДІЙ
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ «СТРЕС-ТЕСТІВ» 

У 2021 році оновлено Національний план дій (відповідно до вимог ENSREG
оновлення відбувається кожні два роки). Був уточнений поточний стан з
впровадження заходів з підвищення безпеки, а також терміни реалізації
окремих заходів. Кількість запланованих заходів та їх обсяг не зазнали змін.

 



ПЕРЕОЦІНКА БЕЗПЕКИ ЕНЕРГОБЛОКІВ АЕС
У 2021 році завершена періодична переоцінка безпеки енергоблоків
№ 2 Рівненської АЕС, №  6 Запорізької АЕС, а також розпочата
періодична переоцінки безпеки енергоблоку № 1 Южно-Української АЕС.

Енергоблок № 2 Рівненської АЕС
Забезпечено проведення державної експертизи з ядерної та
радіаційної безпеки повного комплекту складових Звіту з
періодичної переоцінки безпеки енергоблока № 2 Рівненської АЕС. 
Результати експертизи схвалено на засіданні Колегії
Держатомрегулювання 10 червня 2021 року.

Енергоблок № 6 ВП «Запорізька АЕС»
Забезпечено проведення державної експертизи з ядерної та
радіаційної безпеки повного комплекту складових Звіту з
періодичної переоцінки безпеки енергоблока № 6 Запорізької АЕС. 
Результати експертизи схвалено на засіданні Колегії
Держатомрегулювання 21 грудня 2021 року.

Енергоблок № 1 Южно-Української АЕС
Розпочато проведення державної експертизи ядерної та радіаційної
безпеки матеріалів Звіту з періодичної переоцінки безпеки
енергоблоку № 1 Южно-Української АЕС, а саме результати оцінки
факторів безпеки: 
• «Проєкт енергоблоку АЕС»;
• «Експлуатаційна безпека»;
• «Експлуатаційна документація»;
• «Людський фактор». 



РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗПЕКИ БУДІВНИЦТВА
ТА ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

НОВИХ ЯДЕРНИХ УСТАНОВОК
ТА ПОВОДЖЕННЯ З ЯДЕРНИМ ПАЛИВОМ

➤СХОВИЩЕ ВІДПРАЦЬОВАНОГО ЯДЕРНОГО ПАЛИВА "СУХОГО" ТИПУ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС

➤ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ СХОВИЩЕ ВІДПРАЦЬОВАНОГО ЯДЕРНОГО ПАЛИВА
(ЦСВЯП)

➤ЯДЕРНА ПІДКРИТИЧНА УСТАНОВКА «ДЖЕРЕЛО НЕЙТРОНІВ,
ЗАСНОВАНЕ НА ПІДКРИТИЧНІЙ ЗБІРЦІ, ЩО КЕРУЄТЬСЯ ЛІНІЙНИМ
ПРИСКОРЮВАЧЕМ ЕЛЕКТРОНІВ»

➤ЗАВОД З ВИРОБНИЦТВА ЯДЕРНОГО ПАЛИВА

➤ЯДЕРНЕ ПАЛИВО КОМПАНІЇ WESTINGHOUSE

➤ЕНЕРГОБЛОКИ № 3, № 4 ВП «ХМЕЛЬНИЦЬКА АЕС»



виконання державної експертизи та погодження технічних
специфікацій на системи та обладнання, що важливі для
безпеки ядерної установки;
виконання державної експертизи та погодження програм
випробувань систем та обладнання, що важливі для безпеки
ядерної установки;
безпосередньої участі представників Держатомрегулювання
у випробуваннях систем та обладнання, що важливі для
безпеки ядерної установки;
виконання державної експертизи та погодження
експлуатаційно-технічної документації ядерної установки
(технологічні регламенти, інструкції з експлуатації тощо);
видачі документів дозвільного характеру.

РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗПЕКИ БУДІВНИЦТВА ТА ВВЕДЕННЯ В
ЕКСПЛУАТАЦІЮ НОВИХ ЯДЕРНИХ УСТАНОВОК

ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ШЛЯХОМ:
 

«Висновку державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки
документа ДСП «Чорнобильська АЕС» «Сухое хранилище
отработавшего ядерного топлива (ХОЯТ-2). Окончательный отчет
по анализу безопасности» HI-2210110, ред.1»;
«Акту інспекційного обстеження», що було виконано комісією
Держатомрегулювання протягом березня-квітня з метою
визначення спроможності та готовності заявника (ДСП
«Чорнобильська АЕС») виконувати заявлений вид діяльності.

Сховище відпрацьованого ядерного палива "сухого" типу
Чорнобильської АЕС (СВЯП-2)

23 квітня 2021 року ухвалено рішення про видачу ДСП
«Чорнобильська АЕС» ліцензії на право провадження діяльності на
етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки – сховища
відпрацьованого ядерного палива «сухого» типу на підставі:

На кінець року до СВЯП-2 перевезено 1644 відпрацьованих
тепловидільних збірки, з яких 1581 запаковані у 17 двохстінні сухі
екрановані пенали та розміщені у бетонні модулі зберігання для
довгострокового зберігання.



6 технічних завдань на виготовлення систем та елементів ЦСВЯП;
17 програм випробувань обладнання, важливого для безпеки, із 17
розроблених згідно проекту;
16 технічних специфікацій на обладнання важливе для безпеки із 17
розроблених згідно проєкту. 

 модифікацій енергоблоків Рівненської та Хмельницької АЕС;
«Реконструкція залізничної дільниці від ст. Вільча до ст. Янів у зоні
відчуження Іванківського району Київської області»;
«Під’їзна залізнична колія від існуючої залізничної гілки Вільча-Янів до
майданчика будівництва централізованого сховища відпрацьованого
ядерного палива «ЦСВЯП» (Нове будівництво). Коригування»;
«Реконструкція мосту через річку Уж біля бувшого с. Черевач у зоні
відчуження Іванківського району Київської області»;
«Реконструкція мосту через лісову річку біля бувшого с. Залісся у зоні
відчуження Іванківського району Київської області».

 Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП)

Держатомрегулюванням, відповідно до Плану ліцензування ЦСВЯП,
погоджено:

Проведено державну експертиза ядерної та радіаційної безпеки та надано
Висновки до ДП «Укрдержбудекспертиза» наступних проєктів:

Взято участь Держатомрегулюванням у випробуваннях основного
обладнання, важливого для безпеки.

На кінець року реалізація проєктів модифікації енергоблоків РАЕС,
ХАЕС та ЮУАЕС, у рамках їх підготовки до вивантаження ВЯП за
допомогою обладнання, розробленого за технологією компанії
«Holtec International», продовжується.
Ухвалене рішення щодо внесення змін до ліцензії на будівництво та
введення в експлуатацію ядерної установки щодо доповнення
переліку посад, на яких можливе здійснення організаційно-
розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та
радіаційної безпеки ЦСВЯП.



Ядерна підкритична установка «Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці,
що керується лінійним прискорювачем електронів»

19 серпня 2021 року до активної зони ЯПУ «Джерело нейтронів» завантажена остання,
передбачена програмою фізичного пуску ЯПУ «Джерело нейтронів», тепловидільна збірка. Таким
чином, роботи із завантаження ядерного палива в активну зону ЯПУ «Джерело нейтронів»,
встановлені програмою фізичного пуску, можна вважати завершеними.
Наступним етапом є отримання ННЦ ХФТІ окремого дозвілу на дослідно-промислову
експлуатацію, що можливе після доопрацювання за зауваженнями державної експертизи звітних
документів щодо фізичного пуску; підготовки та погодження документів відповідно до переліку,
погодженого Держатомрегулюванням, що додаються до заяви.

 Енергоблоки № 3, № 4 ВП «Хмельницька АЕС»
26 лютого 2021 року Держатомрегулюванням надані зауваження до
проєкту Закону України «Про розміщення, проектування та
будівництво енергоблоків №  3 та №  4 Хмельницької атомної
електричної станції», який було розглянуто на виконання доручення
Кабінету Міністрів України.
Проведено державну експертизу з ядерної та радіаційної безпеки
документації ДП «НАЕК «Енергоатом» щодо виконаної роботи за
темою «Актуалізація обстеження і підтвердження довговічності та
надійності будівельних конструкцій, будівель та споруд енергоблоків
№ 3, № 4 Хмельницької АЕС» за результатами якої ці матеріали були
повернуті на доопрацювання.
08 липня 2021 року Держатомрегулювання відмовив у підтримці
проєкту Закону України «Про розміщення, проектування та
будівництво енергоблоків №  3 та №  4 Хмельницької атомної
електричної станції» отриманого від ДП «НАЕК «Енергоатом».
11 вересня 2021 року Держатомрегулювання відмовив у підтримці
проєкту Закону України «Про розміщення, проектування та
будівництво енергоблоків №  3 та №  4 Хмельницької атомної
електричної станції», отриманого від Міністерства енергетики
України.
24 вересня 2021 року Держатомрегулювання відмовив у підтримці
проєкту Закону України «Про розміщення, проектування та
будівництво енергоблоків №  3 та №  4 Хмельницької атомної
електричної станції» через неврахування зауважень та пропозицій
Держатомрегулювання, направлених на адресу Міністерства
енергетики України.

Завод з виробництва ядерного палива
Указом Президента України від 04 квітня 2019 року №  104/2019 "Про заходи з підтримки
розвитку ядерної енергетики та підвищення рівня безпеки у сфері використання ядерної енергії"
ухвалено заходи з підтримки розвитку ядерної енергетики та підвищення рівня безпеки у сфері
використання ядерної енергії. У той же час, інформація про реалізацію заходів, передбачених
підпунктом 4 пункту 1 вищевказаного Указу стосовно забезпечення невідкладного створення
власного виробництва ядерного палива для вітчизняних АЕС із залученням до створення такого
виробництва суб’єктів, які здійснюють виробництво електричної енергії на АЕС, до
Держатомрегулювання не надходила.

матеріали обґрунтування можливості поширення експлуатації ТВЗ-WR, впровадженого на
енергоблоці №  3 ВП «Южно-Українська АЕС», на енергоблок №  3 ВП «Рівненська АЕС».
Завантаження ТВЗ-WR на даний енергоблок заплановано у планово-попереджувальний
ремонт у 2022 році;
концептуальне технічне рішення щодо впровадження паливних збірок ВВЕР-440 виробництва
компанії «Westinghouse» на енергоблоці № 2 ВП РАЕС разом з матеріалами обґрунтування.

 Ядерне паливо компанії Westinghouse
Регулювання безпеки впровадження палива виробництва Westinghouse здійснюється шляхом
виконання державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки та погодження документів
експлуатуючої організації щодо обґрунтування безпеки використання палива виробництва
компанії Westinghouse та модифікації інших, необхідних для поводження з цим паливом, систем,
важливих для безпеки.
На кінець року експлуатація ядерного палива виробництва компанії Westinghouse (ТВЗ-WR)
продовжується в активних зонах шести енергоблоків АЕС України: ЮУАЕС-2; ЮУАЕС-3; ЗАЕС-1;
ЗАЕС-3; ЗАЕС-4 та ЗАЕС-5. При чому активні зони цих енергоблоків завантажені виключно
ядерним паливом виробництва компанії Westinghouse.
Держатомрегулюванням розглянуто:



 АНАЛІЗ ПОРУШЕНЬ
У РОБОТІ ЯДЕРНИХ УСТАНОВОК

➤АНОМАЛЬНІ ПОДІЇ У РОБОТІ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

➤ПОРУШЕННЯ У РОБОТІ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ



П05/1 «Зупинення реакторної установки дією АЗ (ПЗ), РОМ в процесі
експлуатації енергоблока, які зумовлені: відмовами обладнання
(елементів); помилками персоналу та/або помилковими рішеннями;
зовнішніми впливами штучного або природного походження» – 3;

П05/2 «Відключення блока від мережі дією протиаварійної автоматики,
захисту турбінної установки, турбогенератора в процесі експлуатації
енергоблока, які зумовлені: відмовами обладнання (елементів);
помилками персоналу та/або помилковими рішеннями; зовнішніми
впливами штучного або природного походження» – 1;

П07/1 «Відмови важливого для безпеки АС обладнання та трубопроводів,
що належать до груп А і В, елементів 1-го та 2-го класів безпеки, органу
(органів) регулювання СУЗ з приводним механізмом (приводними
механізмами), що не призвели до аварій і випадків категорій П01/1-
П02/2, П04, П08-П10» – 2;

П08 «Розвантаження енергоблока АС на величину 25% від рівня
електричної потужності, що безпосередньо йому передував, яке
зумовлено: відмовами обладнання (елементів); помилками персоналу та/
або помилковими рішеннями; зовнішніми впливами штучного або
природного походження» – 5;

П09 «Спрацювання будь-якої системи безпеки або каналу системи
безпеки, що знаходиться в режимі чергування (резерві) в будь-якому
режимі експлуатації РУ, яке не призвело до випадків категорій П05,
П07/1, П07/2 та П08» – 3;

П10 «Непрацездатність каналу (каналів) систем поза шкалою, безпеки
протягом терміну, що не перевищує дозволеного ТРБЕ» – 2.

Порушення, які сталися протягом 2021 року, класифіковано категоріями:

63% аномальних подій пов’язано з відмовами обладнання,
18,5% – з недоліками процедур,
18,5 – з помилками персоналу. 

Аномальні події
Під час 16 порушень у роботі АЕС України, які сталися впродовж 2021
року, було зафіксовано 27 аномальних подій. 
Їх аналіз виявив:

Для 11% аномальних подій комісії з розслідування порушень не
визначили корінних причин.

16 – про порушення в роботі діючих АЕС;
8 – про відхилення в роботі діючих АЕС.

 на ВП «Запорізька АЕС» (6 енергоблоків) – 6 порушень;
 на ВП «Рівненська АЕС» (4 енергоблоки) – 5 порушень;
 на ВП «Хмельницька АЕС» (2 енергоблоки) – 4 порушення;
 на ВП «Южно-Українська АЕС» (3 енергоблоки) – 1 порушення.

 Порушення у роботі АЕС
Протягом року Держатомрегулюванням отримано та розглянуто 24
інформаційних повідомлень про події на АЕС України:

Розподіл порушень у роботі АЕС, що відбулись протягом 2021 року:

Більша частина (56,25 %) від усіх порушень у роботі АЕС призвели до
зупинення реакторної установки, розвантаження або відключення
енергоблока від мережі (категорії П05, П08), що призводить до
зменшення залишкового проектного ресурсу обладнання систем,
важливих для безпеки, та зниження регламентованої кількості циклів
навантаження елементів реакторної установки.



16 окремих дозволів ДП «НАЕК «Енергоатом» на пуск енергоблоків після планово-попереджувального ремонту з перевантаженням активної зони;
1 окремий дозвіл ДСП «Чорнобильська АЕС» на вивантаження кондиційного відпрацьованого ядерного палива зі сховища відпрацьованого ядерного
палива "сухого" типу;
1 ліцензію ДП «НАЕК «Енергоатом» на право провадження діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» енергоблока №  5
Запорізької АЕС;
1 ліцензію ДСП «Чорнобильська АЕС» на право провадження діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки – сховища
відпрацьованого ядерного палива «сухого» типу (СВЯП-2)».

до ліцензії, виданої Держатомрегулюванням 29 червня 2017 року ДП «НАЕК «Енергоатом» на право провадження діяльності «будівництво та введення в
експлуатацію ядерної установки – сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП)»;
до ліцензії, виданої Держатомрегулюванням 29 червня 2008 року ДСП «Чорнобильська АЕС» на право провадження діяльності «експлуатація сховища
відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1) ЧАЕС)». Зміни стосувались: 

Видано дозвільних документів:

 
Внесено зміни: 

- включення до «Переліку посадових осіб ДСП Чорнобильська АЕС, до службових обов’язків яких віднесено здійснення організаційно-розпорядчих функцій,
пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки, діяльність яких може здійснюватися лише на підставі ліцензій» посади – заступника директора
технічного (з інфраструктури), 
- включення додаткової умови щодо отримання окремих дозволів на виконання таких робіт та операцій: вивантаження кондиційного відпрацьованого ядерного
палива зі СВЯП-1; вивантаження пошкодженого ядерного палива зі СВЯП-1. 

видано 22 ліцензії;
переоформлено або внесено зміни до 36 ліцензій;
анульовано 10 ліцензій.

видано 31 ліцензію; 
переоформлено або внесено зміни до 154 ліцензій;
анульовано 14 ліцензій.

Ліцензування посадових осіб експлуатуючих організацій, до службових обов’язків
яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із
забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки:

 
Ліцензування осіб, що мають право безпосереднього управління реакторною
установкою:



АВАРІЙНА ГОТОВНІСТЬ ТА РЕАГУВАННЯ

Забезпечення роботи функціональної підсистеми ядерної та
радіаційної безпеки єдиної державної системи цивільного

захисту та власної системи готовності до реагування
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Відповідно до Конвеції про оперативне сповіщення про ядерну аварію,
забезпечено:
1) цілодобове чергування, з метою одержання в будь-який час аварійного
оповіщення та інформації, а також прохання про допомогу в разі ядерної аварії
або радіаційної аварійної ситуації;
2) аналіз інформаційних повідомлень про інциденти, які сталися в інших країнах,
що надходять в рамках міжнародної інформаційної системи ІНЕС-NEWS та
системі з обміну інформацією про інциденти та аварійні ситуації USIE;
3) обмін інформацією з МАГАТЕ та компетентними органами інших країн у
рамках проведення протиаварійних навчань та тренувань;
4) підготовка щоденних інформаційних зведень про стан енергоблоків АЕС, 
 повідомлень про порушення у роботі АЕС України, розміщення їх на веб-сайті
Держатомрегулювання та направлення щомісячних статистичних звітів до
Кабінету Міністрів України;
5) періодичне тестування зв’язку з компетентними органами та/або пунктами
зв’язку Австрії, Білорусі, Болгарії, Латвії, Німеччини, Норвегії, Польщі, Румунії,
Словаччини, Туреччини, Угорщини, Фінляндії та Швеції.

без активізації Інформаційно-кризоворого центру

з активізацією Інформаційно-кризоворого центру

Взято участь у міжнародних навчаннях МАГАТЕ:

 - ConvEx-1а щодо тестування постійної доступності національних
контактних пунктів зв'язку для отримання сповіщень та їх функціонування,
наявність доступу до веб-порталу USIE;
 - ConvEx-1b щодо тестування постійної доступності національних пунктів
зв’язку та здатності національних компетентних органів оперативно
реагувати на отримання оповіщення;
 - ConvEx-1с щодо перевірки прав доступу адміністраторів USIE к веб-
порталу USIE

- ConvEx-2b з метою відпрацювання процедур надання та отримання
допомоги у випадку виникнення ядерної або радіологічної аварійної ситуації;
- ConvEx-2a з метою перевірки спроможностей та навичок компетентних
органів та національних координаторів ІНЕС у заповненні стандартизованих
форм відповідно до розвитку умовної аварійної ситуації;
- ConvEx-3 за сценарієм умовної аварії на АЕС Барака (Об'єднані Арабські
Емірати) щодо відпрацювання процедур з аварійного реагування на ядерну
або радіологічну аварійну ситуацію, пов’язану зі значним радіоактивним
викидом, що вимагає застосування захисних заходів для населення і може
призвести до транснаціональних та/або трансграничних наслідків;
- спільні українсько-норвезькі тренувальні навчання за сценарієм умовної
аварії з втратою контролю над джерелом іонізуючого випромінювання на
території України/Норвегії з метою відпрацювання дій центральних органів
виконавчої влади, включно з питаннями інформуванням населення та ЗМІ, у
разі виявлення ДІВ поза регулюючим контролем та/або у незаконному обігу
та умовної аварійної ситуації на дослідницькій ядерній установці з метою
перевірки дієвості аварійного плану Інституту ядерних досліджень НАН
України та процедур взаємодії експлуатуючої організації із територіальною
підсистемою цивільного захисту м. Києва у рамках проєкту «Зміцнення
аварійної готовності та реагування в Україні» за підтримки Агенції з ядерної
та радіаційної безпеки Норвегії.  



на ВП «Южно-Українська АЕС» за сценарієм умовної аварії: «Комунальна аварія
на ЮУАЕС, що супроводжується повним знеструмленням АЕС, відмовою усіх
дизель-генераторів блока №  2 та течею теплоносія першого контуру у другий з
відкриттям БРУ-А (швидкодіючого редукційного пристрою скиду пара в
атмосферу) аварійного парогенератора блока № 3»;
на ВП «Запорізька АЕС» за сценарієм умовної аварії: «Комунальна аварія на ВП
ЗАЕС, яка виникла внаслідок надзвичайної геологічної ситуації в районі
розташування Запорізької АЕС та призвела до течі теплоносія першого контуру,
відмов систем основного та резервного електропостачання на енергоблоці №  2
та відмови системи охолодження басейну витримки».

З активізцією ІКЦ взято участь у спільних загальностанційних протиаварійних
тренуваннях ДП НАЕК «Енергоатом»:

Мета участі: підтримка належного рівня власної готовності до реагування шляхом
практичного навчання персоналу Інформаційно-кризового центру
Держатомрегулювання, оцінка стану системи аварійної готовності та реагування ВП
«Запорізька АЕС», ВП «Южно-Українська АЕС» та ДП «НАЕК «Енергоатом» і дій
посадових осіб ліцензіата.

 у 4-х вебінарах ЦІАС МАГАТЕ з питань аварійної готовності та реагування;
 у технічній нараді МАГАТЕ з питань аварійної готовності та реагування на надзвичайні
ситуації, пов'язані з реакторами нової генерації;
у семінарі-практикумі із впровадження Міжнародної інформаційної системи з радіаційного
моніторингу;
у міжнародній конференції з розвитку аварійної готовності до реагування на аварійні
ситуації на національному та міжнародному рівні;
у 22-й всеукраїнській науково-практичній конференції «Спроможності фунціональних та
територіальних підсистем ЄДСЦЗ для оперативного розвязання завдань за призначенням». 

«Аварійний план ВП ЗАЕС», 00.ЧС.ПН.01-17 р.;
«Аварійний план сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2)» 2ПЛ-ЦПВЯП (для
етапу експлуатації);
«Аварійний план Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива», ПН-
Д.46.055-19;
«Аварійний план сховища для проміжного зберігання упаковок КРО-200 з солебітумним
компаундом розташованого в будівлі підготовки контейнерів до захоронення (Будівля №
20) КВ «Вектор»;
«Об’єктовий аварійний план спеціально обладнаного приповерхневого сховища твердих
РАВ (СОПСТРВ) КВ «Вектор»;
Об’єктовий аварійний план дільниці дезактивації транспорту, обладнання та матеріалів
цеху дезактивації транспорту, обладнання, матеріалів та експлуатації санпропускників;
 Об’єктовий аварійний план Централізованого сховища для довгострокового зберігання
відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (ЦСВДІВ).

Взято участь у спільних тренуваннях мобільних лабораторій радіаційної розвідки Німеччини і
України у рамках проєкту Федерального відомства радіаційного захисту Німеччини (BfS) та
Державного спеціалізованого підприємства «Екоцентр» на території Чорнобильської зони
відчуження. Відпрацьовано сучасні технології аерогамазйомки (із застосуванням гелікоптерів
та дронів) та мобільної радіаційної розвідки, навички використання переносного і мобільного
обладнання, перевірено канали передачі і сумісність результатів вимірювань, культуру
поведінки в реальних радіаційних умовах та процедури взаємодії при реагуванні на ядерні і
радіаційні аварійні ситуації.

У межах виконання функцій єдиного компетентного пункту зв’язку та компетентного
національного органу взято участь:

Розглянуто та підготовлено проєкти регулюючих рішень щодо документів:

У рамках задачі Н2 проекту співробітництва з Європейською Комісією UK/TS/58
«Підтримка регулюючого органу України»:
- спільно з Karlsruher Institut für Technologie (KIT)   організовано онлайн-тренінг із
практичного застосування СППР JRODOS для побудови моделей атмосферної
дисперсії.
- організовано та проведено зустріч користувачів JRODOS в Україні з експертом
Технологічного інституту Карлсруе, щодо розширення функціональних можливостей
JRODOS в ІКЦ, методології  оцінки та прогнозування транскордонних впливів у
випадку радіаційних аварій.
- проведено онлайн семінар щодо імплементації сучасних європейських підходів до
реагування на ядерні та радіаційні аварійні ситуації (підходів HERCA-WENRA), які
базуються на механізмах раннього оповіщення, узгоджених критеріях і процедурах
запровадження захисних заходів та оцінки транскордонного впливу;
- здійснено аналіз досвіду використання системи підтримки прийняття рішень RODOS
в ІКЦ Держатомрегулювання (під час проведення протиаварійних тренувань,
реагування на лісові пожежі в Чорнобильскій зоні відчуження, при розробці
методики підготовки вихідних даних для оцінки та прогнозування та ін.) та
підготовлені рекомендації щодо оптимізації процедур та сценаріїв розрахунків.



ІНСПЕКЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ШТРАФНІ САНКЦІЇ

Державний нагляд за дотриманням законодавства,
умов документів дозвільного характеру, норм та
правил з ядерної та радіаційної безпеки, вимог

фізичного захисту, застосування санкцій
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До суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії
застосовуються фінансові санкції у разі виявлення порушень
відповідно до статті 171 Закону України «Про дозвільну
діяльність у сфері використання ядерної енергії».

У 2021 року державними інспекторами застосовані фінансові
санкції до 141 суб’єктів діяльності та стягнуто штрафів до
державного бюджету України на суму 2 596 900 грн.

Інспекційна діяльність Штрафні санкції

У разі виявлення порушень правил і норм з ядерної та
радіаційної безпеки, невиконання законних вимог (приписів)
щодо усунення порушень законодавства про ядерну та
радіаційну безпеку до посадових осіб підприємств, установ та
організацій до осіб, винних у скоєнні правопорушень,
застосовуються адміністративні стягнення, відповідно до
статті 95 та статті 188¹⁸ Кодексу України Про адміністративні
правопорушення.

У 2021 року державними інспекторами притягнуто до
адміністративної відповідальності 86 фізичних осіб та стягнуто
штрафів до державного бюджету України на суму 53 210 грн.

За результатами інспекційних перевірок та інспекційних обстежень,
надано 169 обов’язкових до виконання приписів про усунення порушень
вимог ядерної та радіаційної безпеки.

Результати інспекційної діяльності дозволяють переконатись, що вимоги
безпеки, встановлені законодавством, нормами, правилами та
дозвільними документами, є достатніми, застосовуються правильно і
виконуються у повному обсязі або потребують відповідного коригування
чи застосування заходів примусу для їх належного виконання.

263 інспекційних перевірок 232 інспекційних обстежень



РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З
РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ

Формування та реалізація державної політики у сфері
безпеки використання ядерної енергії з питань

поводження з радіоактивними відходами 
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РЕГУЛЮЮЧИЙ СУПРОВІД
ДІЯЛЬНОСТІ ДСП «ЦППРВ»

НА ЕТАПАХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ
СХОВИЩ ДЛЯ ЗАХОРОНЕННЯ РАВ 

➤СПЕЦІАЛЬНО ОБЛАДНАНЕ ПРИПОВЕРХНЕВЕ СХОВИЩЕ ДЛЯ ЗАХОРОНЕННЯ
РАВ

➤ПРИПОВЕРХНЕВІ СХОВИЩА ДЛЯ ЗАХОРОНЕННЯ ТВЕРДИХ РАДІОАКТИВНИХ
ВІДХОДІВ ТРВ-1 ТА ТРВ-2 

➤ПУНКТИ ТИМЧАСОВОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ 

➤ПУНКТ ЗАХОРОНЕННЯ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ «БУРЯКІВКА»

➤ПУНКТ ЗАХОРОНЕННЯ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ «ІІІ ЧЕРГА ЧАЕС»

➤ПУНКТ ЗАХОРОНЕННЯ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ «ПІДЛІСНИЙ»



СПЕЦІАЛЬНО ОБЛАДНАНЕ ПРИПОВЕРХНЕВЕ СХОВИЩЕ ДЛЯ
ЗАХОРОНЕННЯ РАВ (СОПСТРВ)

Розглянуто та погоджено:

-«Технічне рішення щодо забезпечення герметичності/цілісності
плівки у відсіках (А2, А6, А8, А10, Д7, Д8) СОПСТРВ»;
-«Програму управління старінням систем, конструкцій і елементів
спеціально обладнаного приповерхневого сховища для низько- та
середньоактивних короткоіснуючих твердих радіоактивних відходів
(СОПСТРВ) КВ «Вектор»;
-«Об’єктовий аварійний план спеціально обладнаного
приповерхневого сховища твердих РАВ КВ «Вектор» (редакція 3)».

Розглянуто та погоджено ряд технічних рішень та експлуатаційної документації ДСП
«ЦППРВ» щодо обґрунтування можливості приймання до СОПСТРВ на захоронення
радіоактивних відходів від ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ», зокрема:

• РАВ, що утворилися на другому етапі «гарячих» випробувань на КПРАВ ВП
«РАЕС», а саме: 
- розглянуто та погоджено «Технічне рішення щодо захоронення в СОПСТРВ КВ
«Вектор» радіоактивних відходів, що утворилися на другому етапі «гарячих»
випробувань на КПРАВ ВП «РАЕС». (Редакція 0)»;

• РАВ у вигляді солебітумного компаунду від ВП «Рівненська АЕС», а саме:
- доопрацьовану «Програму комплексних випробувань обладнання та систем,
важливих для безпеки, під час зберігання упаковок РАВ (СБК) ВП «РАЕС» в будівлі
підготовки контейнерів до захоронення»;
- доопрацьовану «Програму робіт з переробки РАВ (СБК) з подальшим
захороненням», яка є невід’ємною частиною «Технічного рішення про порядок
переробки РАВ у вигляді СБК з подальшим захороненням»;
- доопрацьовані документи: «Звіт з аналізу безпеки на приймання упаковок РАВ
(СБК) від Рівненської АЕС на сховище для проміжного зберігання розташованого в
будівлі підготовки контейнерів до захоронення (Будівлі №  20) КВ «Вектор»,
«Критерії приймання упаковок РАВ з СБК на сховище проміжного зберігання
розташованого в будівлі №  20 КВ «Вектор», «Технологічний регламент на
виконання робіт з експлуатації тимчасового майданчика (будівлі підготовки
контейнерів до захоронення №  20 КВ «Вектор») для проміжного зберігання
упаковок РАВ з СБК ВП «РАЕС» до їx захоронення»;
- «Технічне рішення щодо розміщення та тимчасового зберігання солебітумного
компаунду ВП «РАЕС» в будівлі підготовки контейнерів до захоронення (будівля №
20). Редакція 0. РШ-ІІІ.6-05.0.042-2021», «Повідомлення №  П.6-06.0117 про
внесення зміни № 1 до документу «Програма комплексних випробувань обладнання
та систем важливих для безпеки під час зберігання упаковок РАВ (солебітумний
компаунд) ВП «РАЕС» в будівлі підготовки контейнерів до захоронення».

Видано ДСП «ЦППРВ» окремий дозвіл на здійснення робіт з
експлуатації сховища (майданчика в будівлі підготовки
контейнерів для захоронення №  20 КВ «Вектор») для проміжного
зберігання упаковок РАВ з СБК ВП «Рівненської АЕС» до їх
захоронення у СОПСТРВ КВ «Вектор» (з терміном дії до 28 вересня
2024 року).

ПУНКТ ЗАХОРОНЕННЯ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ
«ПІДЛІСНИЙ» (ПЗРВ «ПІДЛІСНИЙ»)

Розглянуто, надано зауваження та пропозиції щодо необхідності
доопрацювання наступних документів ДСП «ЦППРВ»:
 - «Звіт про результати досліджень модуля А-1 ПЗРВ «Підлісний»;
- «Технологічний регламент безпечної експлуатації ПЗРВ
«Підлісний».



ПРИПОВЕРХНЕВІ СХОВИЩА ДЛЯ ЗАХОРОНЕННЯ ТВЕРДИХ
РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ ТРВ-1 ТА ТРВ-2 

Проведено державну експертизу ядерної та радіаційної безпеки технічної документації
ДСП «ЦППРВ» у складі: «Програми випробувань обладнання та систем важливих для
безпеки під час виконання технологічних операцій з контейнерами РАВ в будівлі
підготовки контейнерів для захоронення», «Програми індивідуальних випробувань
системи видалення дренажних вод від приповерхневого сховища твердих
радіоактивних відходів типу-2 (ТРВ-2) КВ «Вектор», «Програми індивідуальних
випробувань системи видалення дощових та дренажних вод від приповерхневого
сховища твердих радіоактивних відходів типу-1 (ТРВ-1) КВ «Вектор», «Програми
випробувань обладнання та систем важливих для безпеки під час виконання
технологічних операцій захоронення РАВ (контейнер КТЗ-3.0) у приповерхневому
сховищі твердих радіоактивних відходів типу-1 (ТРВ-1) КВ «Вектор», «Програми
випробувань обладнання та систем важливих для безпеки під час виконання
технологічних операцій захоронення РАВ у відсіки при поверхневого сховища твердих
радіоактивних відходів типу-2 (ТРВ-2) КВ «Вектор», «Програми індивідуальних
випробувань системи пилопригнічення на приповерхневому сховищі твердих
радіоактивних відходів типу-2 (ТРВ-2) КВ «Вектор». Надано ряд зауважень та
пропозицій щодо необхідності доопрацювання документації.

Погоджено «Програму управління старінням систем, конструкцій і елементів сховища
для захоронення радіоактивних відходів ТРВ-2 КВ «Вектор». 

ПУНКТ ЗАХОРОНЕННЯ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ «БУРЯКІВКА»
(ПЗРВ «БУРЯКІВКА»)
У рамках регулюючого супроводу діяльності ДСП «ЦППРВ» із захоронення РАВ у
сховищі ПЗРВ «Буряківка»  розглянуто технічну документацію ДСП «ЦППРВ»:
- «Звіт з аналізу безпеки на етапі експлуатації сховища №  21А ПЗРВ
«Буряківка», «Критерії приймання радіоактивних відходів до сховища №  21А
ПЗРВ «Буряківка», «Технологічний регламент безпечної  експлуатації сховища
№  21А ПЗРВ «Буряківка» для захоронення радіоактивних відходів» 
 (направлено зауваження та пропозиції щодо необхідності доопрацювання 
 документів);
- «Програму управління старінням елементів і конструкцій пункту захоронення
радіоактивних відходів (ПЗРВ) «Буряківка» (погоджено документ)

Розглянуто, надано зауваження та пропозиції щодо необхідності
доопрацювання документа «Програми дослідження характеристик
радіоактивних відходів, розміщених на майданчику № 100-1 ПЗРВ «Буряківка»,
прийнятих з об’єкта «Цибулеве».

ПУНКТ ЗАХОРОНЕННЯ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ «ІІІ ЧЕРГА ЧАЕС»
(ПЗРВ «ІІІ ЧЕРГА ЧАЕС»)

Розглянуто документи ДСП «ЦППРВ»:

- актуалізований «Технологічний регламент безпечної експлуатації ПЗРВ «ІІІ
черга ЧАЕС» (у липні надано зауваження та пропозиції щодо необхідності
доопрацювання документа);
- «Програму управління старінням елементів і конструкцій пункту захоронення
радіоактивних відходів «ІІІ черга ЧАЕС» (у листопаді погоджено документ). 

Розглянуто документи ДСП «ЦППРВ»:
 - актуалізований «Технологічний регламент безпечної експлуатації пунктів
тимчасової локалізації радіоактивних відходів (ПТЛРВ)» (у листопаді погоджено
документ);
 - «Ранжування буртів/траншей ПТЛРВ за ступенем небезпеки» (надано експертну
оцінку, яку запропоновано врахувати під час виконання ДСП «ЦППРВ» робіт з
планування і підготовки обґрунтувань щодо перезахоронення окремих буртів і
траншей ПТЛРВ, розміщених у зоні відчуження);
 - Технічне рішення щодо перезахоронення радіоактивних відходів з буртів Б114,
Б115, Б116 ПТЛРВ «Нова Будбаза» (документ не погоджено у зв’язку з відсутністю
достатніх/вільних резервів сховища для захоронення РАВ 21А ПЗРВ «Буряківка»).

ПУНКТИ ТИМЧАСОВОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ РАВ (ПТЛРВ) 



РЕГУЛЮЮЧИЙ СУПРОВІД
ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ

ПІДПРИЄМСТВ ПО ПОВОДЖЕННЮ З
РАВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ДІЯЛЬНОСТІ

З ПЕРЕРОБКИ, ЗБЕРІГАННЯ РАВ 

➤ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ СХОВИЩЕ ДЛЯ ДОВГОСТРОКОВОГО ЗБЕРІГАННЯ
ВІДПРАЦЬОВАНИХ ДЖЕРЕЛ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

➤СХОВИЩЕ ДЛЯ ПРОМІЖНОГО ЗБЕРІГАННЯ ВИСОКОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ,
ЯКІ ПОВЕРТАЮТЬСЯ З РФ ПІСЛЯ ПЕРЕРОБКИ ВІДПРАЦЬОВАНОГО ЯДЕРНОГО
ПАЛИВА УКРАЇНСЬКИХ АЕС

➤ПУНКТИ ЗБЕРІГАННЯ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ ДСП «ОБ’ЄДНАННЯ
«РАДОН»



ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ СХОВИЩЕ ДЛЯ ДОВГОСТРОКОВОГО ЗБЕРІГАННЯ
ВІДПРАЦЬОВАНИХ ДЖЕРЕЛ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
(ЦСВДІВ)
Розглянуто та погоджено:
 - актуалізовану редакцію «Технічного рішення №  7 щодо поводження з РАВ у вигляді
відпрацьованих джерел швидких нейтронів на етапі «гарячих» випробувань ЦСВДІВ КВ «Вектор»
з використанням контейнерів ДП «НАЕК «Енергоатом»; 
 - «Програму проведення «гарячих» випробувань технологічного обладнання ЦСВДІВ з
використанням контейнерів ДП «НАЕК «Енергоатом»; 
 - «Технічне рішення щодо порядку приймання, переробки та передачі на довгострокове
зберігання відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання, що раніше використовувалися
для перевірки працездатності та калібрування лабораторного обладнання»;
 - «Об’єктовий аварійний план Централізованого сховища для довгострокового зберігання
відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (ЦСВДІВ)».
 
Розглянуто документацію ДСП «ЦППРВ», розроблену з метою обґрунтування приймання на
зберігання до ЦСВДІВ установки для експресного та інструментального нейтронно-активаційного
аналізу, що містить джерело швидких нейтронів, яку вилучено спеціалістами ДСП «Об’єднання
«Радон» з приміщення Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. Семененка НАН
України, а саме: 
 - «Технічне рішення щодо приймання на тимчасове зберігання до ЦСВДІВ КВ «Вектор» частини
установки для експресного та інструментального нейтронно-активаційного аналізу, що містить
джерело швидких нейтронів» (погоджено в червні за результатами проведеної державної
експертизи ядерної та радіаційної безпеки) та відповідний «Звіт про виконання Технічного
рішення щодо приймання на тимчасове зберігання до ЦСВДІВ КВ «Вектор» частини установки
для експресного та інструментального нейтронно-активаційного аналізу, що містить джерело
швидких нейтронів»; 
 - «Технічне рішення щодо поводження з частиною установки для експресного та
інструментального нейтронно-активаційного аналізу, що містить джерело швидких нейтронів, яку
планується прийняти на ЦСВДІВ від об’єднання Радон» (надано зауваження та пропозиції щодо
необхідності доопрацювання документа).
 
Розглянуто та погоджено проєкти паспортів на передачу партій РАВ у формі відпрацьованих ДІВ,
з метою приймання РАВ від ДСП «Об’єднання «Радон» до ЦСВДІВ.
 
Прийнято рішення про звільнення від регулюючого контролю радіоактивних матеріалів у вигляді
корпусів блоків біологічного захисту загальною масою 17722,0 кг у кількості 293 шт., з яких на
ЦСВДІВ були вилучені відпрацьовані ДІВ.

СХОВИЩЕ ДЛЯ ПРОМІЖНОГО ЗБЕРІГАННЯ ВИСОКОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ
(ВАВ), ЯКІ ПОВЕРТАЮТЬСЯ З РФ ПІСЛЯ ПЕРЕРОБКИ ВІДПРАЦЬОВАНОГО
ЯДЕРНОГО ПАЛИВА УКРАЇНСЬКИХ АЕС
Розпочато державну експертизу ядерної та радіаційної безпеки ТЕО «Будівництво сховищ для
проміжного зберігання осклованих ВАВ, твердих РАВ категорії ВАВ та цементованих РАВ
категорії САВ, які повертаються з РФ після переробки відпрацьованого ядерного палива
українських АЕС ВВЕР-1000», отриманого від ДП «Укрдержбудекспертиза» в рамках
комплексної державної експертизи.

ПУНКТИ ЗБЕРІГАННЯ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ ДСП «ОБ’ЄДНАННЯ
«РАДОН»
Розглянуто:
• ліцензійні документи ДСП «Об’єднання «Радон» (Звітів з аналізу безпеки, Програм РДК,
Критеріїв приймання, Технологічних регламентів) доопрацьованих відповідно до зауважень,
викладених у Висновках державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки, та за
результатами розгляду:
- погоджено (з певними обмеженнями) документацію щодо діяльності на Центральному
виробничому майданчику, Львівській міжобласній філії, та Одеській міжобласній філії ДСП
«Об’єднання «Радон»;
- надано низку зауважень і пропозицій щодо необхідності доопрацювання документації щодо
діяльності на Харківській міжобласній філії та Дніпровській міжобласній філії;
• «Технологічного регламенту експлуатації пунктів зберігання відходів дезактивації (ПЗВД) та
пунктів спеціальної обробка  (ПуСО) техніки фахівцями ЦВМ ДСП «Об’єднання «Радон» (в
листопаді направлено зауваження та пропозиції щодо необхідності доопрацювання
документу).
• «Концептуального технічного рішення поводження з рідкими РАВ на майданчиках
підприємств ДСП «Об’єднання «Радон» (в грудні погоджено документ).
Проведено експертний розгляд та оцінку документації ДСП «Об’єднання «Радон», а саме
документів:
 - «Комплексна оцінка безпеки Центрального виробничого майданчика ДСП «Об’єднання
«Радон» (у вересі направлено Спільний звіт IRSN/ДНТЦ ЯРБ);
 - «Стандартне рішення для вилучення РАВ та ремедіації майданчиків сховищ          № 5, 6, 7
Київської філії ДСП «ОБ’ЄДНАННЯ РАДОН», доопрацьоване ДСП «Об’єднання «Радон» з
урахуванням рекомендацій спільного Звіту Рискаудит/ДНТЦ ЯРБ № 2507;
 - «Оцінка безпеки сховища ТРВ № 5 Київської філії ДСП «Об’єднання Радон» (демонстраційна
оцінка безпеки)» (у липні направлено спільний звіт Рискаудит та ДНТЦ ЯРБ).
Здійснено розгляд технічних рішень щодо приймання РАВ на зберігання до сховищ на ПЗРВ
міжобласних філій ДСП «Об’єднання «Радон», розроблених ДСП «Об’єднання Радон» на
виконання особливих умов ліцензій, виданих ДСП «Об’єднання Радон» на право провадження
діяльності з переробки і зберігання РАВ.



ПОВОДЖЕННЯ З РАВ У ВИГЛЯДІ
РАДІОАКТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ, ЩО

ЗАБРУДНЕНЕНІ ТЕХНОГЕННО-
ПІДСИЛЕНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ

ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ

➤ПОВОДЖЕННЯ З ТЕХНОГЕННО-ПІДСИЛЕНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ПРИРОДНОГО
ПОХОДЖЕННЯ НА ДСП «ЦППРВ»

➤ПОВОДЖЕННЯ З ТЕХНОГЕННО-ПІДСИЛЕНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ПРИРОДНОГО
ПОХОДЖЕННЯ НА ХАРКІВСЬКІЙ МІЖОБЛАСНІЙ ФІЛІЇ ДСП «ОБ’ЄДНАННЯ
«РАДОН»



ПОВОДЖЕННЯ З ТЕХНОГЕННО-
ПІДСИЛЕНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ

ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ НА ДСП
«ЦППРВ»

ПОВОДЖЕННЯ З ТЕХНОГЕННО-ПІДСИЛЕНИМИ
ДЖЕРЕЛАМИ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ НА

ХАРКІВСЬКІЙ МІЖОБЛАСНІЙ ФІЛІЇ
ДСП «ОБ’ЄДНАННЯ «РАДОН»

Проведено інспекційне обстеження з метою перевірки повноти і достовірності відомостей,
що містяться у документах, доданих до заяви на видачу окремого дозволу щодо виконання
робіт з експериментальної дезактивації РАВ у вигляді НКТ на експериментальній установці
«ДУГА», та надано ряд рекомендацій, які мають бути виконані ДСП «ЦППРВ».

Погоджено:
- «Програму «гарячих» випробувань експериментальної установки «Дуга» на ПЗРВ
«Буряківка»;
- «Технічне рішення щодо безпечного зберігання на майданчику №  100-2 ПЗРВ
«Буряківка» контейнерів зі шламами, що утворюються в процесі експериментальних робіт з
дезактивації насосно-компресорних труб за допомогою експериментальної установки
«ДУГА» (Редакція 1)».

Розглянуто:
- звітну інформацію про стан проведення експериментальних робіт з  дезактивації НКТ;
- «Галузеву методику щодо порядку звільнення радіоактивних матеріалів від
регулюючого контролю у рамках практичної діяльності Харківської міжобласної філії
ДСП «ОБ’ЄДНАННЯ «РАДОН» (в серпні направлено зауваження та пропозиції щодо
необхідності доопрацювання документу).



ЗНЯТТЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЧАЕС ТА
ПЕРЕТВОРЕННЯ ОБ’ЄКТА «УКРИТТЯ»
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Погоджено програмні та проєктні документи щодо етапу ОЗіК, а також
вже виконаних робіт та підготовлено рішення «Про забезпечення
дотримання строків реалізації проєкту ОЗіК» та «Перелік документації,
яка надається на розгляд Держатомрегулювання у рамках реалізації
«Проєкту остаточного закриття та консервації блоків №№1-3 ЧАЕС».

Погоджено:
- Робочий проєкт «Капітальний ремонт покрівлі блоку «А» енергоблоку № 3
головного корпусу «Чорнобильська АЕС»;
- Проєкт виконання робіт «Підготовчі роботи до режиму консервації
приміщень     Б-603/9÷16, 3343.00»;
- «Регламент радіаційного контролю на етапі зняття з експлуатації ДСП
ЧАЕС та підтримки в безпечному стані об’єкта «Укриття», 45Е-ЦРБ;
- Рішення щодо переробки твердих радіоактивно-забруднених вод
Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива на ДСП
"Чорнобильська АЕС" та передачі продуктів переробки на захоронення до
ДСП «ЦППРВ» № 06-21-ВІП РМ від 19.07.2021;
- Рішення щодо переробки твердих радіоактивних відходів
«Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива» на ДСП
"Чорнобильська АЕС" та передачі продуктів переробки на захоронення до
ДСП «ЦППРВ» № 07-21-ВІП РМ від 19.07.2021;
- Сповіщення ТВ 39-21,  ТВ 40-21,  ТВ 41-21 про зміну технологічних
регламентів зняття з експлуатації блоків 1, 2, 3 Чорнобильської АЕС на етапі
остаточного закриття та консервації (51Э-С, 52Э-С, 53Э-С); 
- Сповіщення ЦПРВ 134-21 про зміну «Технологічного регламенту безпечної
експлуатації ділянок тимчасового зберігання РЗОМ в НБ» (127Е-ЦПРВ);
- Сповіщення ВІП РМ 63-21 про зміну «Програми поводження з
радіоактивними відходами на майданчику ДСП «Чорнобильська АЕС» (2ПР-
С);
- Сповіщення ТВ 27-21 про зміну «Положения о порядке продления срока
эксплуатации и организации работ по управлению старением оборудования
ГСП «Чернобыльская АЭС» (60П-С-ресурс).

Повернуто на доопрацювання:

- «Концептуальне рішення щодо порядку поводження з матеріалами, які
утворюються в результаті виконання робіт з демонтажу будівель та
споруд» № 01-20 ВІП РМ;
- Рішення «Про повторне використання матеріалів, що утворюються від
демонтажу будівлі №  36 – «Мазутно-насосної станції ПРК»» №
02/2021-ВСП;
- «Технічне рішення про введення в експлуатацію дільниці
дробоструменевого очищення» № 22-ЦЗЕ-2021;
- Сповіщення ТВ 23-21 про зміни «Программы управления старением
блока №  1(2) ЧАЭС» та «Сповіщення ТВ 24-21 про зміни «Программы
управления старением блока № 3 ЧАЭС».

Регулюючий супровід реалізації етапу остаточного
закриття та консервації блоків №  1, 2 та 3
Чорнобильської АЕС



ОБ’ЄКТИ, ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ
ПОВОДЖЕННЯ З РАВ НА
ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС 

➤ЗАВОД З ПЕРЕРОБКИ РІДКИХ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ

➤ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ РАВ

➤ПЕРЕТВОРЕННЯ ОБ’ЄКТА «УКРИТТЯ» НА ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНУ СИСТЕМУ



ЗАВОД З ПЕРЕРОБКИ РІДКИХ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ (ЗПРРВ)

«Програма радіаційно-дозиметричного контролю та моніторингу навколишнього природного середовища при експлуатації
заводу з переробки рідких радіоактивних відходів ДСП ЧАЕС», 45ПР-ЦРБ-ЗПРРВ;

«Критерії приймання радіоактивних відходів на Заводі з переробки рідких радіоактивних відходів (ЗПРРВ)»;

Технічне рішення «Про реконструкцію випарника 6510-20 ЗПРРВ» №  01-21-ЦПРВ та «Оцінка безпеки впровадження
модифікації обладнання системи переробки та цементування рідких РАВ ЗПРРВ»;

«Технологічний регламент безпечної експлуатації дільниці тимчасового (буферного) зберігання упаковок РАВ ЗПРРВ в
прим.12/1 будівлі 12 (ССП)», 137Е–ЦПРВ;

Сповіщення ЦПРВ 177-21 про зміну «Технологического регламента эксплуатации завода по переработке жидких
радиоактивных отходов Чернобыльской АЭС», 1Э-С;

Сповіщення ЦПРВ 184-21 про зміну «Программы проведения «активных» испытаний ЗПЖРО по переработке ЖРО
(ионообменная смола и смесь ионообменной смолы с кубовым остатком)».

Проведено інспекційне обстеження та підтверджено спроможність ДСП "Чорнобильська АЕС" здійснювати експлуатацію ЗПРРВ.

Видано ліцензію на право провадження діяльності з переробки, зберігання РАВ, а саме – на експлуатацію ЗПРРВ.

Розглянуто та погоджено:



Експлуатація ТС ВАВ та НСА ДІВ (лот 0)

Введення в експлуатацію УВТВ та ЗПТРВ (лоти 1, 2)

«Рішення про проведення третього етапу «гарячих» випробувань УВТВ та
ЗПТРВ ПКПТРВ», № 05-20 ВІП РМ;
«Рабочая программа проведения третьего этапа комплексных «горячих»
испытаний ПКОТРО», 78ПР-ЦОРО.

«Програма радіаційно-дозиметричного контролю та моніторингу
навколишнього природного середовища при експлуатації промислового
комплексу по поводженню з твердими радіоактивними відходами ДСП
ЧАЕС», 45ПР-ЦРБ-ПКПТРВ; 
«Методика выполнения измерений активности упаковок радиоактивных
отходов завода по переработке твердых радиоактивных отходов. Часть 1.
Система мониторинга бочек» СТП 2.036-1-2018; 
«Методика выполнения измерений активности упаковок радиоактивных
отходов завода по переработке твердых радиоактивных отходов. Часть 2.
Система контроля крупногабаритных твердых радиоактивных отходов»,
СТП 2.036-2-2018;
«Оцінка безпеки модернізації програмно-технічного комплексу системи
контролю та обліку упаковок РАВ ЗПТРВ»;
Сповіщення ЦПРВ №  05-21 про зміни «Технологического регламента
эксплуатации установки извлечения твердых отходов и завода по
переработке твердых радиоактивных отходов», 42Э-С;
Сповіщення ЦПРВ 128-21 про зміну «Рабочей программы проведения
третьего этапа комплексных «горячих» испытаний ПКОТРО», 78ПР-ЦОРО.

Проводяться випробування з неоднорідними ТРВ з невідомими
характеристиками. Заходи третього етапу введення в експлуатацію УВТВ та
ЗПТРВ визначені погодженими Держатомрегулюванням документами:

Видано ліцензію на переробку, зберігання РАВ, а саме – введення в
експлуатацію УВТВ та ЗПТРВ. 

Розглянуто та погоджено:

Проведено інспекційне обстеження та підтверджено спроможність ДСП ЧАЕС
здійснювати експлуатацію ТС ВАВ та НСА-ДІВ. 

Видано ліцензію на переробку, зберігання РАВ, а саме – на експлуатацію ТС ВАВ
та НСА-ДІВ. Окремий дозвіл серії ОД № 000040/4 від 10.12.2010 було визнано
таким, що втратив чинність.

Розглянуто та погоджено:

-«Критерії приймання радіоактивних відходів в Тимчасове сховище твердих
відходів ІІІ групи (високоактивних відходів), низько- і середньоактивних
довгоіснуючих відходів (ТС ВАВ та НСА-ДІВ)»;

-«Технологический регламент эксплуатации временного хранилища твердых
отходов ІІІ группы (высокоактивных отходов), низко- и среднеактивных
долгосуществующих отходов (ВАО и НСА-ДСО)», 41Э-С;

-«Програма радіаційно-дозиметричного контролю та моніторингу навколишнього
природного середовища при експлуатації сховищ рідких, твердих відходів ДСП
ЧАЕС», 45ПР-ЦРБ-СРТВ;

Сповіщення ЦПРВ №  100-21 про зміну «Технологического регламента
эксплуатации временного хранилища твердых отходов ІІІ группы
(высокоактивных отходов), низко- и среднеактивных долгосуществующих
отходов (ВАО и НСА-ДСО)», 41Э-С.

ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ РАВ
(ПКПТРВ)

Розглянуто надані ДСП "Чорнобильська АЕС" заяви та відповідні документи для
отримання ліцензій в рамках експлуатації ПКПТРВ.



ПЕРЕТВОРЕННЯ ОБ’ЄКТА «УКРИТТЯ» НА ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНУ СИСТЕМУ

Проведено державну експертизу ядерної та радіаційної безпеки документів ДСП
«Чорнобильська АЕС» на отримання ліцензії на переробку, зберігання радіоактивних
відходів, що існують та утворюються під час перетворення об’єкта «Укриття» на
екологічно безпечну систему в рамках експлуатації комплексу конфайнмента та
об’єкта «Укриття» (комплексу НБК-ОУ):
-«Звіт про проведення дослідно-промислової експлуатації першого пускового
комплексу нового безпечного конфайнмента»;
-«Звіт з аналізу безпеки експлуатації комплексу НБК-ОУ»;
-«Технологічний регламент експлуатації комплексу НБК-ОУ»;
-«Аварійний план комплексу НБК-ОУ»;
-«Програма радіаційно-дозиметричного контролю та моніторингу навколишнього
природного середовища комплексу НБК-ОУ»;
-«Критерії приймання радіоактивних відходів, що передаються на об’єкт з переробки,
зберігання РАВ (комплекс НБК-ОУ ЧАЕС)».

Проведено інспекційне обстеження ДСП «Чорнобильська АЕС» з метою перевірки
повноти та достовірності відомостей, наданих заявником та спроможності ДСП
"Чорнобильська АЕС" здійснювати заявлений вид діяльності. 

Підтверджено спроможність ДСП «Чорнобильська АЕС» здійснювати експлуатацію
комплексу конфайнмента та об’єкта «Укриття», звіт з аналізу безпеки експлуатації
комплексу НБК-ОУ (ЗАБ НБК-ОУ) та інспекційного обстеження ДСП "Чорнобильська
АЕС" розглянуто на Колегії Держатомрегулювання. 

Видано ліцензію на переробку, зберігання радіоактивних відходів, що існують та
утворюються під час перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему
в рамках експлуатації комплексу НБК-ОУ. Термін дії ліцензії встановлено з
врахуванням чергової переоцінки безпеки комплексу НБК-ОУ.
Ліцензією встановлені певні умови здійснення діяльності, зокрема: актуалізація ЗАБ
НБК-ОУ до 31.12.2022, заборона переміщення будь-яких РАВ у комплекс НБК-ОУ,
якщо вони утворені за межами цього комплексу, забезпечення моніторингу
паливовмісних матеріалів (ПВМ), поводження з неорганізованими РАВ об’єкта
«Укриття» тощо.

Розглянуто та погоджено:
-Сповіщення про зміну «Технологического регламента объекта «Укрытие»
реактора блока № 4 Чернобыльской АЭС» (1Р-ОУ)», ЦЕОУ(НБК) 38-21;
-Технічну специфікацію на проєктування, виготовлення, поставку, монтаж і
введення в експлуатацію устаткування для демонтажу нестабільних конструкцій
об’єкта «Укриття», що навішується на МІП СОК НБК ДСП ЧАЕС, №  01-21-ЦЕОУ
(НБК);
-Технічне рішення «Щодо використання СОК НБК з метою відновлення
працездатності підйомника FADA1000TO», № 14-21-ЦЕОУ(НБК).

Запропоновано ДСП «Чорнобильська АЕС» доопрацювати:
-«Классификатор систем, конструкций и компонентов, важных для безопасности
комплекса НБК-ОУ», 5ПН-ЦЭОУ(НБК);
-«Програма управління старінням комплексу «Новий безпечний конфайнмент та
об’єкт «Укриття», ЗПР-ТВ;
-Технічне рішення «Про подальше поводження з фрагментами демонтованої
вентиляційної труби ІІ-ої черги ЧАЕС (ВТ-2), розміщених на тимчасове
(буферне) зберігання в прим. Г-438 машзалу блоку № 3», № 04-21 ЦПРВ.

Здійснено аналіз звітів про стан безпеки об’єкта «Укриття» за попередній рік та
за перше півріччя 2021 року.

За результатами розгляду звітів, запропоновано ДСП «Чорнобильська АЕС»
провести більш детальний аналіз стану ядерної безпеки об’єкта «Укриття», у
зв’язку із тенденцією поступового підвищення щільності потоку нейтронів
(ЩПН) у певних місцях скупчення паливовмісних матеріалів. 



ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З
РАВ, ЗНЯТТЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ОБ’ЄКТА «УКРИТТЯ»

видано 4 ліцензії ДСП "Чорнобильська АЕС"
внесено зміни до 3 ліцензій ДСП «ЦППРВ»
анульовано ліцензію ДСП "Чорнобильська АЕС" на
експлуатацію об’єкта «Укриття»
видано 1 окремий дозвіл на етапі експлуатації
сховища для захоронення РАВ, розташованого на
комплексі «Вектор» ДСП «ЦППРВ»

5 планових інспекційних перевірок: ЦВМ ДСП «Об’єднання «Радон»,
ОМФ ДСП «Об’єднання «Радон», ХМФ ДСП «Об’єднання «Радон», ДМФ
ДСП «Об’єднання «Радон», ДСП «ЧАЕС»
1 позапланову інспекційну перевірку ЦВМ ДСП «Об’єднання «Радон»
4 інспекційних передліцензійних обстеження (2 ДСП «ЦППРВ», 2 ДСП
«ЧАЕС»);

Проведено заходи державного нагляду:

Здійснено аналіз 48 періодичних звітів (річних і щоквартальних звітів експлуатуючої організації та ліцензіатів). 

Підготовлено запитання України за результатами розгляду доповідей сторін Об’єднаної конвенції, які підлягають поглибленому
вивченню.

Виконано самооцінку вимог нормативно-правових актів України на відповідність референтним рівням безпеки WENRA з питань
захоронення РАВ та направлено на розгляд робочій групі WENRA.



РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗПЕКИ ПОВОДЖЕННЯ З
ДЖЕРЕЛАМИ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

 Реалізація державної політики у сфері безпеки виробництва
та використання джерел іонізуючого випромінювання
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Державна реєстрація ДІВ 
В Україні використовується 26 095 од. джерел іонізуючого випромінювання,
зареєстрованих у Державному регістрі джерел іонізуючого випромінювання та 
 індивідуальних доз опромінення (далі – Державний регістр ДІВ та доз).

На кінець року в Державному регістрі ДІВ та доз зареєстровано 8 728 од. закритих
джерел, зокрема:
 - зареєстровано 390 од. ДІВ (з них 300 од. ДІВ зареєстровано вперше та 90
операцій стосувалися повторної реєстрації джерел після зміни власника, що не
впливає на загальну кількість джерел), 
- знято з обліку 475 од. джерел (453 од. радіонуклідних джерел переведено до
категорії РАВ та передано до Державного спеціалізованого підприємства
«Об’єднання Радон»; 1 джерело було втрачене; 3 джерела були внесені двічі або
помилково, 18 од. джерел були експортовані). 

На кінець року в Державному регістрі ДІВ та доз зареєстровано 16 520 од.
нерадіонуклідних джерел, зокрема:
- зареєстровано 1978 од. ДІВ (у т. ч. проведено 1538 операцій реєстрації нових
джерел та 440 операцій стосувалися повторної реєстрації джерел після зміни
власника, що не впливає на загальну кількість джерел), 
- знято з обліку 516 од. ДІВ (501 були виведені з робочого стану; 14 од.  внесено
двічі або помилково; 1 од. було викрадене).

 Кількість виконаних операцій реєстрації нових джерел та
після зміни власника за 12 місяців 2021 року по регіонах:

Отримано:

35 повідомлень про ввезення на територію України генератора
радіонуклідів Тс-99m, що застосовується в медичній практиці для
закладів охорони здоров’я (постачальником Тс-99m  - генераторів

радіонуклідів було підприємство Instytut Energii Atomowej
(POLATOM) (05-400, Otwok-Swierk, Польща). Сумарна активність

складала 1838 ГБк)

60 повідомлення про ввезення радіофармацевтичних препаратів
ДП УДВП «Ізотоп» та 3 повідомлення – ТОВ «МТМ» 

У 2021 році в Державному регістрі ДІВ та доз зареєстровано 817 ДІВ медичного
призначення, з них: комп'ютерні томографи - 161, лінійні прискорювачі - 7, 
 рентгенодіагностичні апарати - 493, мамографів - 25, дентальних рентгенологічних
апаратів  – 119, інші ДІВ – 12.

За даними Державного регістру в Україні у 2021 році використовувалось 15 112 од.
обладнання для рентгенодіагностики, що на 1 345 одиниць більше ніж у 2020 році
(з них 10 201 - рентгенодіагностичні апарати, 562 - мамографи, 3099 - дентальні
рентгенівські апарати, 860 – комп’ютерні томографи та ПЕТ томографи, 43 – інші ДІВ
медичного призначення), 188 апарата для гамма-терапії, 114 апарата для
рентгенотерапії, 45 прискорювачі електронів.



Внесено зміни до ліцензій на провадження діяльності з виробництва ДІВ:
- Інститут ядерних досліджень Національної академії наук України
- ТДВ Торговий дім «МЕДАПАРАТУРА»
- ТДВ Київське виробниче об'єднання «МЕДАПАРАТУРА»

Затверджено 5 Висновків з ядерної та радіаційної безпеки з виробництва
джерел іонізуючого випромінювання.

Розглянуто 2167 ліцензійних справ і Експертні висновки за результатами
розгляду заяви та доданих документів, проєктів ліцензій та проєктів змін до
ліцензій з використання ДІВ. 

Погоджено 308 Висновків державної експертизи з радіаційної безпеки
проєктів приміщень для провадження діяльності з використання джерел
іонізуючого випромінювання у медицині.

Оцінено відповідність нормам, правилам та стандартам з ядерної та
радіаційної безпеки та погоджено:
- сповіщення ТДВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МЕДАПАРАТУРА» та ТДВ
«КВО«МЕДАПАРАТУРА» про внесення зміни № 12 до технічних умов ТУ У 3-
46- 14311040.125-1999 «Флюорографи з цифровою обробкою зображення
ФЦОЗ», зміни №  15 до технічних умов ТУ У 33.1-14312269-004-2003
«Комплекси рентгенівські діагностичні з цифровою обробкою зображення
РДК-ВСМ». 

Проведено оцінки двох навчальних програм з питань радіаційної безпеки:
-«Дотримання правил радіаційної безпеки при використанні джерел
іонізуючого випромінювання в закладах охорони здоров’я, що надають
стоматологічні послуги»;
-«Дотримання правил радіаційної безпеки при використанні джерел
іонізуючого випромінювання в медичних закладах».

Проведено щорічне анкетування закладів охорони здоров’я онкологічного
профілю за програмою ДІРАК та на основі анкети іmРАСТ місії МАГАТЕ
щодо стану променевої діагностики та променевої терапії.

Погоджено «План-графік проведення національного поштового ТЛД-
аудиту якості дозиметричного калібрування радіаційних струменів
апаратів променевої терапії в медичних закладах України на 2021 рік»

Актуалізовано на інформаційній веб-платформі МАГАТЕ «Система
управління інформацією з радіаційної безпеки» (RASIMS) за тематичними
зонами безпеки (TSA):
TSA2 - Радіологічний захист при опроміненні;
TSA3 - Радіаційний захист при медичному опроміненні;
TSA6 -  Освіта та професійна підготовка з радіаційного захисту.

Проконтрольовано радіаційні струмені 22 апаратів дистанційної променевої
терапії  в 14 закладах охорони здоров’я онкологічного профілю. 

програми Президента України «Велике будівництво» щодо
забезпечення 190 опорних закладів охорони здоров'я у госпітальних
округах сучасним рентгенівським обладнанням
(рентгенодіагностичними апаратами та апаратами комп’ютерної
томографії) у частині ліцензування таких видів робіт як отримання
(придбання), зберігання та експлуатація;
проєктів міжнародної технічної допомоги «Реалізація невідкладних
заходів з ліквідації аварійного стану Придніпровського хімічного
заводу у м. Кам’янське (колишній Дніпродзержинськ) в Україні», що
здійснюється за кошти Європейської Комісії, та «Зменшення ризику,
контроль радіоактивного забруднення та вдосконалення системи
моніторингу навколишнього середовища на Придніпровському
хімічному заводі в Україні», який фінансується урядом Норвегії.

Взято участь у регулюючому супроводі:



Проведено планові та позапланові інспекційні перевірки:
- «ТДВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МЕДАПАРАТУРА»;
– ТОВ «КВО «МЕДАПАРАТУРА»;
- ТОВ «АШ БІ МЕДІКАЛ»; 
- ТОВ «Преображенська клініка».
- Інститут ядерних досліджень НАН України;
- Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут";
- Товариства з обмеженою відповідальністю "завод рентгенівського обладнання
"Квант";
- Фірми "РАДМІР", дочірнього підприємства «АТ Науково-дослідний інститут
радіотехнічних вимірювань»;
- Державного підприємства «УДВП ІЗОТОП»;
- Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРІГЛА»;
- ТОВ «УКРІЗОТОПСЕРВІС»;
- ДСП «РАДОН».

Відповідно до Порядку здійснення державного нагляду за
дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки сповіщення

технічні умови

Розглянуто:   

- про внесення зміни №  12 до технічних умов ТУ У 3-46- 14311040.125-
1999 «Флюорографи з цифровою обробкою зображення ФЦОЗ»
виробництва ТДВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МЕДАПАРАТУРА» та ТДВ «КВО
«МЕДАПАРАТУРА»
- сповіщення про внесення зміни №  15 до технічних умов ТУ У 33.1-
14312269-004-2003 «Комплекси рентгенівські діагностичні з цифровою
обробкою зображення РДК-ВСМ» виробництва ТДВ «ТОРГОВИЙ ДІМ
«МЕДАПАРАТУРА» та ТДВ «КВО «МЕДАПАРАТУРА»

- «Комплекси рентгенівські діагностичні КРД-50», виробництва
Товариством з обмеженою відповідальністю «Завод рентгенівського
обладнання «КВАНТ»
- «Комплекси рентгенівські діагностичні КРД-50»  та сповіщення про зміну
до них ААОЗ.011-2021 
- «Автомобілі спеціального призначення Кабінети медичної діагностики з
Комплексом рентгенівським діагностичним INDIascan», виробництва
Товариства з обмеженою відповідальністю «Завод рентгенівського
обладнання «КВАНТ»
- «Пластини зі сплаву U-(7-9%) Мо для нейроноутворюючої мішені»
- «Закриті джерела гамма-випромінювання штокового типу з ізотопом
цезій-137 для релейних радіоізотопних приладів»  
- «Блоки джерел гамма-випромінювання»  
- «Виробництво радіофармпрепарату «Натрій пертехнетат [99mTc],
екстракційний»



З метою запобігання радіаційним аваріям, пов’язаних з можливою втратою джерел іонізуючого
випромінювання, які використовуються підприємствами на сході України, та для відновлення повноцінної
інформації про їх стан, проводились заходи щодо фізичної інвентаризації ДІВ.

У 2021 році проведено 8 перевірок у рамках реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги «Боротьба з
незаконним використанням та обігом радіоактивних матеріалів у східному регіоні України. Завдання 1.
Позапланова інвентаризація радіоактивних матеріалів (ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ)».

відкритому акціонерному товаристві «Металургійний комбінат «Азовсталь»;
закритому акціонерному товаристві «Азовелектросталь»;
приватному акціонерному товаристві «Маріупольський металургійний комбінат ім.
Ілліча»;
комунальному некомерційному підприємстві «Онкологічний диспансер м.
Маріуполь»;
приватному акціонерному товаристві "Шахтоуправління "Покровське";
товаристві з обмеженою відповідальністю "Збагачувальна фабрика "Свято-
варваринська";
приватному акціонерному товаристві "Лисичанська нафтова інвестиційна
компанія";
приватному акціонерному товаристві «Сєвєродонецьке об'єднання Азот»;
товаристві з обмеженою відповідальністю «Укрспецгеологія»;
державному підприємстві «Вугільна компанія «Краснолиманська»;
товаристві з обмеженою відповідальністю «Електросталь-курахове»;
товаристві з обмеженою відповідальністю "Великий шовковий шлях";
приватному акціонерному товаристві "Рубіжанський картонно-тарний комбінат";
товаристві з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об'єднання
"Сєвєродонецький склопластик";
державному підприємстві «Шахта ім. М.С. Сургая»;
державному підприємстві «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1».

За результатами усіх перевірок встановлено, що фактична наявність
джерел іонізуючого випромінювання відповідає обліковим даним на:



Підготовлено рекомендації Міжнародного агентства з атомної енергії з
питань радіаційного захисту при медичному діагностичному опроміненні
українською мовою та розміщено на інформаційних ресурсах.

Перші рекомендації Міжнародного агентства з атомної енергії, які
викладено українською мовою на офіційному сайті МАГАТЕ.

Дотримання ілюстрованих практичних рекомендацій унеможливить
масове проведення зайвих процедур для діагностування COVID-19.



РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗПЕКИ ДІЯЛЬНОСТІ
З ПЕРЕРОБКИ УРАНОВИХ РУД

ТА ЇЇ ПРИПИНЕННЯ

Реалізація державної політики у сфері видобування
та переробки уранових руд
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Переоформлено ліцензію ДП «СхідГЗК» на право провадження діяльності
з переробки уранових руд у частині її поширення на діяльність з
видобування уранових руд.

Внесено зміни до ліцензії ДП «Бар’єр» на право провадження діяльності
з переробки уранових руд у частині припинення діяльності. 

Здійснено експертизи з ядерної та радіаційної безпеки:

- робочого проєкту «Невідкладні інженерно-технічні заходи з
приведення промислового майданчика ПХЗ у безпечний стан.
Облаштування контрольованих зон»;

- проєкту виконання робіт з рекультивації ділянки № 2 на північній
частині промислового майданчика Придніпровського хімічного заводу; 

- робочого проєкту «Будівництво майданчика для тимчасового
контейнерного зберігання радіаційно-забруднених матеріалів за
адресою: проспект Аношкіна, 179-Б, м. Кам’янське, Дніпропетровська
область».

- техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) «Зняття з експлуатації
Смолінської шахти ДП «СхідГЗК».

Набрали чинності Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з видобування,
переробки уранових руд та Загальні положення радіаційної безпеки під час провадження діяльності з
видобування, переробки уранових руд.

Проведено інспекційне обстеження перевірки стану радіаційної безпеки
та виконання умов ліцензії на право провадження діяльності з переробки
уранових руд на ДП «СхідГЗК» за місцем провадження діяльності:

-Відокремлений підрозділ "Інгульська шахта" Державного підприємства
"Східний гірничо-збагачувальний комбінат";

-Відокремлений підрозділ "Смолінська шахта" Державного підприємства
"Східний гірничо-збагачувальний комбінат";

-Відокремлений підрозділ "Новоконстатинівська шахта" Державного
підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

Розглянуто та погоджено Програму радіаційного моніторингу ДП «Бар’єр».



РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗПЕКИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
РАДІОАКТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ

 Реалізація державної політики у сфері забезпечення
безпеки перевезення радіоактивних матеріалів
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2 - планові інспекційні перевірки
1 – позапланова перевірка
6 – інспекційних обстежень 

Проведено 9 заходів державного нагляду, серед яких: 

(ТОВ «НТ-Інженірінг», ТОВ «АЕС України», ПП «Спецмонтаж», ПП «ППГР», ДСП «ЦППРВ», ДСП «Об’єднання Радон», ДП «НАЕК
Енергоатом», АТ «Укргазвидобування», ДП МП «Бориспіль»)

84 дозволів на здійснення міжнародних
перевезень радіоактивних матеріалів

Видано (внесено зміни, продовжено термін дії, переоформлено): 

14 ліцензій на право провадження
діяльності з перевезення

радіоактивних матеріалів 

11 сертифікатів про затвердження конструкцій
упаковок та спеціальних умов перевезення

радіоактивних матеріалів 



РЕГУЛЮВАННЯ ЯДЕРНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ

Реалізація державної політики у сфері ядерної захищеності81



Проведено 6 заходів державного нагляду: 
- державні перевірки систем фізичного захисту ДСП «Об’єднання «Радон» (планова)
та ДСП «Чорнобильська АЕС» (контрольна);
- інспекційні перевірки ІЯД НАН України та ДП «УДВП «ІЗОТОП»;
- інспекційні обстеження ДСП «Чорнобильська АЕС» (СВЯП-1, СВЯП-2) (у рамках
видачі ліцензії на право провадження діяльності з  підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації спеціалістів з фізичного захисту ядерних установок, ядерних
матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання).

Опрацьовано 11 Планів взаємодії у разі вчинення диверсії, Плани забезпечення
фізичного захисту, 24 Акти визначення рівня фізичного захисту, 137 Переліків посад
працівників, робота на яких потребує оформлення допуску до виконання особливих
робіт, розглядались та погоджувались об’єктові проєктні загрози. 

Надано допуск до виконання особливих робіт 22 інспекторам Держатомрегулювання
та 19 керівникам підприємств приватної форми власності, які використовують
джерела іонізуючого випромінювання.

Видано 9 дозволів на використання земель і водойм, розташованих в санітарно-
захисній зоні ядерної установки, об’єкта призначеного для поводження з
радіоактивними відходами, уранового об’єкта.

Видано ДСП «Чорнобильська АЕС» ліцензію на право провадження діяльності з
підготовки, перепідготовки фахівців з фізичного захисту ядерних установок, ядерних
матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання
терміном на 3 роки.

За проєктом створення системи моніторингу і фізичного захисту перевезень
радіоактивних матеріалів: 
- передано УДВП «Ізотоп» для здійснення перевезень ДІВ 6 мікроавтобусів,
оснащених системою моніторингу фізичного захисту; 
- на підприємстві створено пункт моніторингу перевезень;
- проведено обговорення здійснення закупівлі та оснащення системою фізичного
захисту транспортного засобу для перевезення високоактивних ДІВ.

в онлайн зустрічах за підтримки Місії Європейського Союзу з надання
прикордонної допомоги Україні та Республіці Молдова (EUBAM);
у робочій зустрічі щодо проєкту «GEIGER» з метою розвитку міжнародного
співробітництва у сфері протидії незаконному обігу радіоактивних матеріалів;
у нарадах Комітету МАГАТЕ з питань розробки Серії документів з ядерної
захищеності, з обговорення змін до Конвенції про фізичний захист ядерних
матеріалів та Поправки до неї, а також у наглядовій дорадчій місії МАГАТЕ з
фізичного захисту під час відвідування Білоруської АЕС.

За проєктом створення курсу для сил реагування на події з ядерної захищеності:
- проведено навчально-тренувальний семінар для тренерів сил реагування поліції
охорони на базі Харківського національного університету внутрішніх справ;
- проведено навчально-тренувальний семінар для тренерів сил реагування поліції
охорони на базі Львівського державного університету внутрішніх справ.

За проєктом заміни технологій: надано допомогу з розрядки, вилучення та
захоронення високоактивних джерел іонізуючого випромінювання КУ «Сумський
обласний клінічний онкологічний диспансер» та КУ «Олександрійський
онкологічний диспансер». 

До Бази даних МАГАТЕ щодо інцидентів та незаконного обігу ядерних та інших
радіоактивних матеріалів направлено 16 інформаційних повідомлень.

Взято участь: 

У рамках проєкту «Покращення збереженості джерел іонізуючого
випромінювання, які використовуються в Україні» за підтримки Міністерства
енергетики США:
- продовжено модернізацію систем фізичного захисту онкологічних диспансерів
України, об’єктів з використанням високоактивних ДІВ, пунктів захоронення
радіоактивних відходів в Україні;
- проведено оціночний огляд Хмельницького обласного онкологічного диспансеру
щодо прийняття рішення про модернізацію системи фізичного захисту;
- проведено міжнародний навчальний курс з комп’ютерної (кібернетичної)
безпеки систем фізичного захисту радіаційно-небезпечних об’єктів на базі ВП
«ЮУАЕС».
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Забезпечення контролю над своєю мирною ядерною діяльністю
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Згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, МАГАТЕ здійснює інспекційну діяльність на території України та
перевіряє відповідність наданих державою звітів фактичному стану ядерних матеріалів у країні. 

Державний облік та контроль ядерних матеріалів 
 

Ведеться державний інформаційний банк даних ядерних матеріалів з інформацією про кількість та склад ядерних матеріалів
у будь-якій зоні балансу або в окремо взятому підприємстві. 

Одержано, оброблено та сформовано для відправлення до МАГАТЕ 245 звітів про ядерні матеріали та 12 попередніх
повідомлення про експорт/імпорт ядерних матеріалів. 

Також регулярно інформувалось щодо змін до інформації про конструкцію ядерних установок, графіків проведення ремонтів
основного обладнання при відкритті активної зони ядерних установок, графіків отримання та відправлення ядерних
матеріалів на АЕС України, інформації щодо радіаційних доз інспекторів МАГАТЕ, отриманих під час проведення
інспекційної діяльності тощо. 

Для підтвердження задекларованої інвентарної кількості ядерних матеріалів та відсутності незаявленої ядерної діяльності у
2021 році Агентством проводились звичайні та неоголошені інспекції, а також додаткові доступи на ядерних установках та
підприємства України. 



Засідання спільної Робочої групи Україна - МАГАТЕ з розгляду застосування гарантій в Україні
Питання імплементації Угоди про гарантії та Додаткового протоколу аналізується на зустрічах спільної
Робочої групи Україна - МАГАТЕ з розгляду застосування гарантій в Україні розглянуто під час щорічного
засідання Робочої групи. Обговорено поточні питання застосування гарантій МАГАТЕ в Україні та заходи,
необхідні для підвищення ефективності впровадження гарантій.

Делегація МАГАТЕ за участю представників Інспекції з ядерної та радіаційної безпеки в зоні відчуження
відвідала майданчик Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива для з’ясування технічних
питань впровадження гарантій, об’єкт "Укриття" та Сховище відпрацьованого ядерного палива-2. Головною
метою візиту було з’ясування технічних питань впровадження гарантій, процедури роботи поштової скриньки
на СВЯП-2, огляд обладнання Агентства на об’єкті "Укриття". 

Розроблено план заходів для забезпечення ефективного застосування гарантій в Україні та
встановлені терміни виконання сторонами прийнятих заходів.

Євратомом відповідно до Угоди між Європейським співтовариством з
атомної енергії та Кабінетом Міністрів України про співробітництво в
мирних сферах використання ядерної енергії;
Канадською комісією з ядерної безпеки в рамках Угоди між Урядом
України та Урядом Канади про співробітництво у мирному використанні
ядерної енергії;
Бюро Австралії з гарантій та нерозповсюдження в рамках
Адміністративної домовленості між  Державною інспекцією ядерного
регулювання України і Бюро Австралії з гарантій та нерозповсюдження
згідно з Угодою між Урядом України та Урядом Австралії про
співробітництво в галузі використання ядерної енергії в мирних цілях.

Виконання двосторонніх міжнародних угод про співробітництво в
галузі використання ядерної енергії в мирних цілях
Здійснено обмін інформацією про міжнародні передачі ядерних матеріалів
відповідно до міжнародних договорів з: 

щоквартально надано інформацію про експортні поставки з України
узгодженого обладнання та неядерного матеріалу;
проведено щорічне поновлення інформації у рамках Додаткового
протоколу до Угоди (34 декларації);
зібрано інформацію, необхідну для надання відповідей на запити МАГАТЕ
відповідно до вимог статті 2 а.і) Додаткового протоколу щодо проведення
науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, що стосуються
ядерного паливного циклу, і не пов'язаних із ядерним матеріалом.

Реалізація Додаткового протоколу до Угоди про гарантії
Додатковий протокол до Угоди про гарантії охоплює увесь ядерний
паливний цикл, починаючи із видобутку руди і закінчуючи похованням
відходів, включаючи також наукові дослідження, і надає розширені
повноваження МАГАТЕ у галузі контролю за мирною ядерною діяльністю
країн.
Для реалізації Додаткового протоколу до Угоди до МАГАТЕ: 



Організовано інспекції та додаткові доступи МАГАТЕ на ядерних установках: 

ДСП ЧАЕС
19 інспекцій та 2 неоголошені, 2 технічні візити

ЗАЕС
10 інспекцій та 1 технічний візит

ХАЕС
6 інспекцій, 1 додатковий доступ та 2 технічних візити

РАЕС
6 інспекцій (з них 1 неоголошена) та 1 додатковий доступ

КІЯД
4 інспекція (з них 2 неоголошені)

ЮУАЕС
3 інспекцій та 1 технічний візит

ХФТІ
3 (з них 2 неоголошені інспекції) 1 технічний візит та 1 додатковий доступ

ЦСВЯП
1 інспекція

Львівська міжобласна філія ДСП «Об’єднання «Радон»
КП «Центральна міська лікарня Червоноградської міської
ради»
КНП «Львівський державний онкологічний регіональний
лікувально-діагностичний центр»
Укрметалургізотоп
Дніпродзержинський хімічний завод ДП «СхідГЗК» 
ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАНУ» 
Центральний виробничий майданчик ДСП «Об’єднання
«Радон»
Інститут органічної хімії НАНУ
ДП «УДВП ІЗОТОП»
Національний військово-медичний клінічний центр
«Головний військовий клінічний госпіталь»
ТОВ «Центр промислової діагностики та контролю»
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Організовано інспекції та додаткові доступи МАГАТЕ на
підприємства України: 

На тимчасово окупованій території України проведено 
 інспекції МАГАТЕ у місцях знаходження ядерних матеріалів,
які підлягають гарантіям МАГАТЕ відповідно до вимог Угоди
між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій: на ЗАТ
«Донецький металургійний завод» та КНП «Луганський
обласний клінічний онкологічний диспансер».

Інспекторами та технічним персоналом МАГАТЕ виконано технічні візити на АЕС, під
час яких виконувалось встановлення, заміна та налагодження обладнання віддаленого
моніторингу, тестування обладнання МАГАТЕ, встановлення печаток МАГАТЕ.
Зокрема, на майданчиках Рівненської АЕС, Хмельницької АЕС та Південно-Української
АЕС проведено тестові транспортно-технологічні операції з використанням
обладнання компанії Holtec для перевезення відпрацьованого ядерного палива на
майданчик ЦСВЯП.
Значну частину робіт з опечатування транспортних контейнерів з ВЯП та обладнання
МАГАТЕ здійснено інспекторами Інспекції з ядерної та радіаційної безпеки в зоні
відчуження (на правах самостійного відділу). 



ПРО ПІДСУМКИ РОБОТИ ДЕРЖАВНИХ ІНСПЕКЦІЙ
З ЯДЕРНОЇ ТА РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Забезпечення ядерної та радіаційної безпеки на
всій території України
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ЗАХІДНА ІНСПЕКЦІЯ
З ЯДЕРНОЇ ТА РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

➤ ЗАКАРПАТСЬКА, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЛЬВІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТІ



Дозвільна діяльність
381 суб’єкт господарювання різних форм власності здійснюють діяльність на
території  Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької
областей відповідно до ліцензій на право провадження окремих видів
діяльності у сфері використання ядерної енергії.
Розглянуто 312 заяв про видачу, переоформлення та внесення змін до
ліцензій на провадження діяльності з використання джерел іонізуючого
випромінювання. 
За результатами розгляду заяв: видано ліцензій - 43; анульовано ліцензій – 3;
переоформлено/внесено зміни – 255, відмовлено у видачі/внесенні змін - 6. 
Усього діючих ліцензій – 381.
Адміністративних послуг надано на суму 310,6 тис.грн.

Проведено 80 інспекцій, у тому числі 15 планових перевірок та 65
інспекційних обстежень у зв’язку із надходженням заяв для видачі
(внесення змін, переоформлення) ліцензій на право провадження
діяльності з використання ДІВ.
Складено 26 протоколів про адміністративні правопорушення; за
протоколами винесено 26 постанов про накладання адміністративного
стягнення (штрафу). 
Складено 40 протоколів, винесено 11 постанов за порушення,
відповідальність за які передбачена статтею 171 Закону України «Про
дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії».
Розглянуто 254 щорічних звітів з радіаційної безпеки.

Наглядова діяльність

Основними порушеннями при використанні ДІВ є невиконання вимог
загальних правил радіаційної безпеки використання джерел іонізуючого
випромінювання у медицині. За результатами інспекцій керівникам установ
видано 23 приписи, з яких виконано – 18, знаходяться у процесі виконання –
5. Постачальниками ДІВ систематично порушуються вимоги  пункту 2.6 Вимог
та умов безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з використання
ДІВ, яким передбачено, що передача (збут) ДІВ здійснюється ліцензіатом
тільки тим суб'єктам діяльності з ДІВ, які мають ліцензію на діяльність з ДІВ
саме таких типів, що передаються.

Державна реєстрація ДІВ
Західною інспекцією виконуються функції з державної реєстрації джерел
іонізуючого випромінювання. До бази даних регістру ДІВ введена інформація
про продовження терміну експлуатації 22 радіонуклідних ДІВ, зареєстровано
11 радіонуклідних ДІВ та 301 генератор випромінювання. 
Знято з обліку джерел іонізуючого випромінювання: радіонуклідних  – 11;
генераторів випромінювання – 79.
Всього проведено 312 процедур реєстрації, підготовлено 33 довідки (витяги з
реєстру) для інспекторів Західної інспекції.
У 2021 році продовжено термін служби 22 ДІВ. На довготривале зберігання до
ДМСК «Радон» ліцензіатами на підконтрольній території передано 11
радіонуклідних ДІВ.

У відповідності до вимог Податкового кодексу України, направлено до
територіальних управлінь Міндоходів України переліки суб’єктів використання
ядерної енергії, у результаті діяльності яких у 2022 р. можуть утворитися
радіоактивні відходи. У встановленому порядку розглянуто та погоджено
звітність про фактичні обсяги утворення радіоактивних відходів 17 суб’єктів. 

Підтвержено відповідність системи навчання і перевірки знань з питань
радіаційної безпеки вимогам восьми суб’єктами. Застосовано, переважно,
дистанційну форму навчання слухачів.

Опрацьовано звіти суб’єктів за 2021 рік. 

Зареєстровано 2 випадки виявлення радіоактивних матеріалів у незаконному
обігу. 

Проведено державну експертизу ядерної та радіаційної безпеки 46 робочих
проєктів, підготовлено 38 позитивних висновків. Більшість проєктів розроблені
з метою реконструкції існуючих приміщень під облаштування
рентгенодіагностичних кабінетів.



ПІВДЕННА ІНСПЕКЦІЯ
 З ЯДЕРНОЇ ТА РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

➤  ОДЕСЬКА, МИКОЛАЇВСЬКА ТА ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТІ



проведено 46 інспекційні перевірки; 
проведено 17 інспекційних обстежень;
складено 63 акти;
складено 21 припис;
притягнуто до адміністративної відповідальності 9 посадових осіб, 10
юридичних осіб. 

 Дозвільна діяльність
323 суб’єктів господарювання різних форм власності здійснюють діяльність
на території  Одеської, Миколаївської та Херсонської областей відповідно до
ліцензій на право провадження окремих видів діяльності у сфері
використання ядерної енергії.
Видано 40 ліцензій, внесено зміни до 175 ліцензій, переоформлено 9
ліцензій, анульовано – 2 ліцензії.
Адміністративних послуг надано на суму 198,3 тис.грн.
Проведено 15 державних експертиз проєктів нових ДІВ медичного
застосування.
 Наглядова діяльність
Проводилися інспекції, інспекційні обстеження суб’єктів діяльності з
використання ДІВ:

Проведено оцінку 211 звітів про стан радіаційної безпеки за 2020 рік
ліцензіатів: Одеська область – 106 звітів, Миколаївська область – 58 звітів,
Херсонська область – 47 звітів. За результатами аналізу встановлено, що
ліцензіатами забезпечувався необхідний рівень радіаційної безпеки при
проведенні діяльності з джерелами іонізуючого випромінювання. Радіаційних
аварій та інцидентів з ДІВ у звітному періоді не було зафіксовано.
Більшу частину порушень з питань радіаційної безпеки при здійсненні
діяльності з використання ДІВ виявлено у медичних установах. Це пов’язано
з недостатнім фінансуванням медичних закладів (несвоєчасне проведення
технічного обслуговування ДІВ, засоби індивідуального захисту пацієнтів та
персоналу своєчасно не проходять повірку або потребують заміни,
несвоєчасне забезпечення контролю вихідних фізико-технічних параметрів
обладнання, несвоєчасне проведення радіаційного контролю на робочих
місцях персоналу, у суміжних приміщеннях та на прилеглих територіях). 

Державна реєстрація ДІВ
Зареєстровано 476 власник джерел іонізуючого випромінювання. З них 49
власників мають радіонуклідні джерела, 402 власника – нерадіонуклідні
установки (пристрої, що генерують іонізуюче випромінювання), 25 власників
володіють радіонуклідними джерелами та рентгенівськими установками
одночасно. У Регістрі зареєстровані як ліцензіати так і суб’єкти, які
використовують ДІВ, діяльність з якими звільняється від ліцензування (але не
звільняється від регулюючого контролю). 
Всього з початку державної реєстрації зареєстровано 4738 джерел (у тому числі
2485 закритих джерел та 2253 нерадіонуклідні установки).
Пройшли державну реєстрацію 103 закритих радіонуклідних джерел та 232
нерадіонуклідні установки, у тому числі 25 закритих радіонуклідних джерел та
10 нерадіонуклідних установок були зареєстровані після зміни власника. 

 

 
Здійснювалась взаємодія з Головними управліннями ДПС у Одеській,
Миколаївській та Херсонській областях щодо виконання вимог Податкового
Кодексу України, в частині, оподаткування утворення радіоактивних відходів та
тимчасового їх зберігання понад установлений особливими умовами ліцензії
строк.

Проводилась освітня робота зі студентами консультаційно-навчального центру з  
охорони праці. Застосовано, переважно, дистанційну форму навчання слухачів.



ПІВДЕННО-СХІДНА ІНСПЕКЦІЯ
 З ЯДЕРНОЇ ТА РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

➤   ДОНЕЦЬКА, ЗАПОРІЗЬКА ТА ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТІ



Радіаційні інциденти
Зафіксовано 6 радіаційних інцидентів. У п'яти випадках у залізничних вагонах під
час вхідного радіаційного контролю на ПРАТ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ
«АЗОВСТАЛЬ» виявлялись радіаційні аномалії, пов'язані із надходженням
радіаційно-забрудненого металобрухту (3 випадки) або технологічного
обладнання (2 випадки). У одному випадку правоохоронними органами під час
оперативних дій в зоні проведення операції об'єднаних сил на території
Луганської області  виявлено 36 розрядників Р-22.
Під час вилучення та подальшого поводження з радіоактивним матеріалом
забезпечено належний рівень безпеки.

 
 

Щоквартально у 2021 році спеціалістами інспекції надавались пропозиції щодо
погодження звітності ліцензіатів про фактичні обсяги радіоактивних відходів,
утворених за базовий податковий (звітний) період, календарний квартал, та
фактичні обсяги радіоактивних відходів, які зберігаються у виробника таких
відходів, розміщеного на підконтрольній території, понад установлений
особливими умовами ліцензії строк. Аналіз звітів засвідчив, що у жодного з
ліцензіатів протягом року не виникало податкових зобов’язань за утворення
радіоактивних відходів та їх понаднормативне зберігання.

Враховуючи події на сході України, що створюють передумови для втрати
регулюючого контролю над радіоактивними матеріалами та виникнення аварійних
ситуацій, урядом США профінансовано проєкт Р736 «Боротьба з незаконним
використанням та обігом радіоактивних матеріалів у східному регіоні України.
Завдання 1. Позапланова інвентаризація радіоактивних матеріалів
(ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ)». Метою проєкту було проведення позачергової інвентаризації
радіонуклідних ДІВ, які використовуються на території Донецької та Луганської
областей, що підконтрольна українській владі, для встановлення відповідності
(невідповідності) облікових даних суб'єкта діяльності державній системі обліку та
контролю радіоактивних матеріалів. 
Проведено позачергову інвентаризацію на 18 підприємствах. За результатами
встановлено, що фактична кількість ДІВ, які використовуються суб'єктами,
відповідає обліковим даним підприємств.

 Дозвільна діяльність
459 суб’єктів господарювання різних форм власності здійснюють діяльність на
території  Донецької, Запорізької та Луганської областей відповідно до ліцензій на
право провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії.
Розглянуто 196 заяв для видачі (внесення змін, переоформлення) ліцензій на
провадження діяльності з використання ДІВ. Видано 22 нових ліцензій,
переоформлено (внесено зміни) 169 ліцензій, 2 ліцензії  анульовано.
Адміністративних послуг надано на суму 221,5 тис.грн.

 
Проведено 41 експертизи ядерної та радіаційної безпеки проєктів нових ДІВ, 22
планові інспекційні перевірки та 7 інспекційних обстежень. Відповідно до звернення
громадян проведено 1 позапланову інспекційну перевірку.

Наглядова діяльність
За результатами заходів державного нагляду (включаючи аналіз звітної інформації
ліцензіатів) видано 48 приписів.
За порушення вимог чинного законодавства, складено 30 протоколів про
адміністративну відповідальність та 28 протоколів про порушення вимог Закону
України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії».
Аналіз застосування санкцій показує, що більшість порушень пов'язана із
недотриманням ліцензіатами дозвільного принципу використання ДІВ, придбання ДІВ
до внесення відповідних змін до ліцензій. У цілому аналіз показує, що ліцензіатами в
зоні відповідальності Південно-східної інспекції забезпечується належний рівень
радіаційної безпеки під час провадження діяльності з використання ДІВ.

Державна реєстрація ДІВ
Оброблено 176 комплектів документів реєстрантів. Зареєстровано 164 нових ДІВ (18
радіонуклідних та 146 генераторів) та 22 ДІВ після зміни власника. Знято з обліку в
регістрі 63 ДІВ (32 генератори виведено з робочого стану, 31 радіонуклідне ДІВ
переведено до категорії РАВ). Для 375 радіонуклідних ДІВ продовжено строк
експлуатації. 

4 суб’єкти підтвердили відповідність системи навчання і перевірки знань з питань
радіаційної безпеки вимогам: Центр промислової екології Інженерного інституту
Запорізького національного університету; ТОВ «РАДІОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР «СТАКС»;
ТОВ «АДАЖИО»; ТОВ «НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР БЕЗПЕКА ПРАЦІ».



ПІВНІЧНА ІНСПЕКЦІЯ
 З ЯДЕРНОЇ ТА РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

 

➤ КИЇВСЬКА, ЧЕРНІГІВСЬКА, ЖИТОМИРСЬКА, ВІННИЦЬКА, ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТІ
ТА МІСТО КИЇВ



Забезпечено проведення державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки 187 робочих проєктів, в тому числі 20 робочих проєктів, що
надійшли за попередній рік
Підготовлено 123 позитивних висновків, 1 негативний висновок, 31 повернуто на доопрацювання, по 1 висновку зупинено розгляд за
зверненням, 31 знаходиться на розгляді
Надано 1 328 консультацій підприємствам, установам, організаціям та фізичним особам з питань ліцензування, діяльності з використання ДІВ
Розглянуто та опрацьовано 5 щорічних звітів суб’єктів, що проводять навчання і перевірку знань з питань радіаційної безпеки
Проведено оцінку 654 щорічних звітів ліцензіатів з аналізу безпеки використання ДІВ за попередній рік

Державна реєстрація ДІВ
У Державному Регістрі зареєстровано 619 ДІВ суб’єктів діяльності з використання ДІВ у промисловості, науці та медицині на підпорядкованій
території. Радіонуклідних ДІВ у кількості 59, генераторів у кількості 560. 

Проведено оцінку 50 щоквартальних звітів про фактичні обсяги радіоактивних відходів суб’єктів, що використовують радіонуклідні ДІВ.
Суб’єктами діяльності, що використовують радіонуклідні ДІВ та мають відпрацьовані ДІВ є ДП «УДВП «ІЗОТОП», ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ».

 
Зареєстровано 1 випадок виявлення ДІВ у незаконному обігу. Радіаційних аварій у звітному періоді не зафіксовано

 Дозвільна діяльність
787 суб’єктів господарювання різних форм власності здійснюють діяльність
на території  Київської, Чернігівської, Житомирської, Вінницької, Черкаської
областей відповідно до ліцензій на право провадження окремих видів
діяльності у сфері використання ядерної енергії.
З них 147 мають ліцензії на виконання робіт з технічного обслуговування,
ремонту монтажу, 6 мають ліцензії на виконання робіт з проведення
випробувань ДІВ та перевірки на герметичність.
Загальна кількість прийнятих рішень стосовно видачі ліцензій та дублікатів,
внесення змін, анулювання, переоформлення, відмови, складає 655  (144 -
згідно з Планом; 511 – позапланово). А саме: 104 про видачу (промисловість
– 55, медицина – 49); 70 про переоформлення (промисловість – 31,
медицина – 39); 450 про внесення змін (промисловість – 112, медицина –
338); 11 про анулювання (промисловість – 3, медицина – 8); 4 про видачу
дублікатів; 16 про відмову у видачі ліцензій, внесення змін.
Адміністративних послуг надано на суму 731,65 тис.грн.

Наглядова діяльність
Здійснено 103 заходи державного нагляду (контролю), а саме: 40 інспекційних
перевірок; 54 інспекційних обстеження; 7 позапланових цільових інспекційних
перевірок (промисловість); 1 інспекція реагування (виявлення ДІВ в
незаконному обігу); 1 участь в оперативних заходах.
За результатами складено 47 актів інспекційних перевірок, 52 акта
інспекційних обстежень, 1 акт інспекції реагування, 10 приписів.
Державними інспекторами складено 47 протоколів, в тому числі 45 протоколів
про порушення вимог Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері
використання ядерної енергії» та 2 протоколи про адміністративні
правопорушення.
Винесено 34 постанови про накладання адміністративного стягнення (штрафу),
10 постанов про закриття провадження у справі. 



ПІВНІЧНО-ЗАХІДНА ІНСПЕКЦІЯ
 З ЯДЕРНОЇ ТА РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

 
 

➤  ВОЛИНСЬКА, РІВНЕНСЬКА, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ТА ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТІ



Державна реєстрація ДІВ
До бази Державного регістру ДІВ внесено інформацію щодо 1919 одиниць ДІВ
(455 закритих ДІВ, 1464 нерадіонуклідних ДІВ) та 412 суб’єктів
господарювання, які ними володіють.
Проведено реєстрацію 13 одиниць радіонуклідних ДІВ та 158 одиниць
пристроїв, що генерують іонізуюче випромінювання. 

 
 

Розглянуто та погоджено 26 звітів ліцензіатів про фактичні обсяги утворених та
накопичених РАВ.

До спеціалізованих підприємств по поводженню з РАВ передано 79 одиниць
закритих ДІВ переведених до категорії РАВ. З експлуатації виведено та
утилізовано у встановленому порядку 46 пристроїв, що генерують іонізуюче
випромінювання.

 
 

Підготовлено та направлено 16 інформаційних повідомлень для розміщення на
веб-сайтах ОДА Волинської, Рівненської, Тернопільської та Хмельницької
областей.

Прийнято участь у 5 засіданнях комісій з перевірки знань з питань радіаційної
безпеки у персоналу суб’єктів, що проваджують діяльність з використання ДІВ.

Проведено 34 заходи державного нагляду (контролю): 15 планових інспекційних
перевірок та 19 інспекційних (перед ліцензійних) обстежень.
Проведено аналіз 234 Звітів про аналіз безпеки об'єктів використання джерел
іонізуючого випромінювання, що були додані до заяв для отримання/внесення змін/
переоформлення ліцензій на право провадження діяльності з використання ДІВ.
Складено 34 акти та надано 3 приписи щодо усунення виявлених порушень за
результатами проведених наглядових заходів.
Складено 13 протоколів на порушників чинного законодавства у сфері
використання ядерної енергії, норм та правил радіаційної безпеки: 11 – у
відповідності до статті 17-1 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері
використання ядерної енергії», 2 – відповідно до статей 95 та 188-18 Кодексу
України про Адміністративні Правопорушення.

Дозвільна діяльність
233 суб’єкти господарювання різних форм власності здійснюють діяльність на території
Волинської, Рівненської, Тернопільської та Хмельницької областей відповідно до
ліцензій на право провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної
енергії.
Проводився розгляд 273 заяв для видачі (переоформлення, внесення змін,
анулювання) ліцензій на право провадження діяльності у сфері використання ядерної
енергії, за результатами якого: видано 39 ліцензій, внесено заявлені зміни (або
переоформлено) до 187 ліцензії, анульовано 9 ліцензії, розгляд 13 заяв припинено за
офіційними зверненнями заявників, 1 суб’єкту господарювання відмовлено у видачі
ліцензії.
Розгляд 27 заяв продовжується та буде завершено у 2022 році.
Надано адміністративних послуг на суму 254,60 тис. грн.
Проведено аналіз 245 щорічних Звітів про стан радіаційної безпеки за 2020 рік, надані
ліцензіатами.
Організовано проведення 42 державних експертиз ядерної та радіаційної безпеки
проєктної документації на розміщення медичного радіологічного обладнання,
діяльність з використанням якого підлягає ліцензуванню, у нових або перебудованих
приміщеннях. За результатами проведених експертиз ЯРБ Головою
Держатомрегулювання затверджено 31 позитивний та 1 негативний висновок.

 Наглядова діяльність



 СХІДНА ІНСПЕКЦІЯ
 З ЯДЕРНОЇ ТА РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

➤  ПОЛТАВСЬКА, СУМСЬКА ТА ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТІ



Державна реєстрація ДІВ
У Харківській, Полтавській та Сумській областях знаходяться 647 суб’єктів
діяльності, які використовують ДІВ та зареєстрували ДІВ у Державному регістрі. У
регістрі зареєстровані як ліцензіати так і суб’єкти, які використовують ДІВ,
діяльність з якими звільняється від ліцензування. 

Забезпечено державну реєстрацію 70 од. закритих радіонуклідних джерел та 269
од. нерадіонуклідних установкок (у т.ч. 40 од. з них були зареєстровані після зміни
власника). 

Переведено до категорії РАВ та знято з реєстрації 39 од. радіонуклідних ДІВ, 89 од.
пристроїв, що генерують іонізуюче випромінювання.

На території, підконтрольній інспекції, знаходяться 18 підприємств, організацій та
установ – суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, які
використовують радіонуклідні ДІВ, мають відповідні ліцензію, які у своїй діяльності
можуть утворити радіоактивні відходи та які тимчасово зберігають такі відходи
понад установлений строк (в Харківській області - 9, Полтавській області- 4 та
Сумській області -5).

З метою підвищення рівня безпеки та збереженості відпрацьованих ДІВ 
 здійснювалась взаємодія з Головними управліннями ДФС у Харківській,
Полтавській та Сумській областях щодо виконання вимог Податкового Кодексу
України, в частині, оподаткування утворення радіоактивних відходів та
тимчасового їх зберігання понад установлений особливими умовами ліцензії строк.

 
Проводилася освітня робота зі студентами, професіоналами (персоналом) на
курсах підвищення кваліфікації, державні інспектори брали участь у перевірці
знань з питань радіаційної безпеки у персоналу. 

Проведено 38 інспекційних перевірок
Проведено 37 інспекційних обстежень
Проведено 2 позапланові перевірки
Складено 77 актів
Складено 38 приписів
Притягнуто до адміністративної відповідальності 1 посадову особу та 2
юридичні особи
Прийнято учать в 2 інспекціях МАГАТЕ

Дозвільна діяльність
409 суб’єктів господарювання різних форм власності здійснюють діяльність на
території  Полтавської, Сумської та Харківської областей відповідно до ліцензій
на право провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної
енергії.
Видано 26 ліцензій, переоформлено 1 ліцензію, переоформлено та внесено
зміни до 15ліцензій, внесено зміни до 268 ліцензій, анульовано 23 ліцензій,
видано 3 дубліката ліцензій.
Адміністративних послуг надано на суму 271,55 тис.грн. 
Проведено 25 державних експертиз технічних проєктів розрахунку
радіаційного захисту для встановлення нових ДІВ медичного та промислового
застосування.
Інспекцією видані дозволи на право отримання (придбання), експлуатації та
зберігання медичного рентгенівського обладнання 24 опорним медичним
закладам, яке вони отримали в рамках програми «Велике будівництво».

Наглядова діяльність

Здійснено аналіз 351 звіту про стан радіаційної безпеки за 2020 рік
ліцензіатів: Харківська область – 205 звітів, Сумська область – 58 звітів,
Полтавська область – 88 звітів. За результатами встановлено, що ліцензіатами
забезпечувався необхідний рівень радіаційної безпеки при проведенні
діяльності з джерелами іонізуючого випромінювання. Радіаційних аварій та
інцидентів з ДІВ у звітному періоді не відбувалось.
Найбільша кількість недоліків з радіаційної безпеки при використанні ДІВ була
виявлена під час здійснення інспекційних перевірок бюджетних медичних
установ.



➤ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ТА КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТІ

 ЦЕНТРАЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ
 З ЯДЕРНОЇ ТА РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

 



Дозвільна діяльність
262 суб’єкти господарювання різних форм власності здійснюють діяльність на території  
Дніпропетровської та Кіровоградської областей відповідно до ліцензій на право
провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії (77
промисловість, 185 медицина), з них 19 суб’єктів, які мають ліцензії на право
провадження діяльності з використання ДІВ у частині проведення технічного
обслуговування ДІВ.

Адміністративних послуг надано на суму 200,9 тис.грн. 

Здійснено 203 дозвільних процедури, з них: видано 28 ліцензій на використання ДІВ;
переоформлено та внесено змін до 174 ліцензій; видано 1 дублікат ліцензії. За заявою
ліцензіатів анульовано 4 ліцензії.

Проведено перевірку відповідності встановленим вимогам щорічних звітів: з
радіаційної безпеки – 197 од.; про результати проведення навчання і перевірки знань з
питань радіаційної безпеки – 8 од. За результатами аналізу складено 6 приписів. 

Взято участь в проведенні державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки 61
проєкту ДІВ (у разі введення в експлуатацію нових установок з ДІВ або додаткових
ДІВ, що потребують переоцінки рівня безпеки), за результатами якої надані пропозиції
до затвердження 45 висновків проєктів (1 – в промисловості, 44 – в медицині).

 Державна реєстрація ДІВ
Зареєстровано 176 джерел, що отримані або знаходилися в експлуатації (зберігалися) на об’єктах Дніпропетровської та Кіровоградської областей. 
   
Радіаційні інциденти
Зафіксовано 3 радіаційних інцидентів. У всіх випадках у залізничних вагонах під час вхідного дозиметричного контролю ПАТ «АрселорМiттал Кривий
Ріг» на станції «Промислова» системою автоматизованого контролю «Кордон» виявлялись радіаційні аномалії, пов'язані із надходженням вагонів з
вантажем металобрухту з підвищеним рівнем гамма-випромінювання. 
Під час вилучення та подальшого поводження з радіоактивним матеріалом забезпечено належний рівень безпеки.

Державні інспектори брали участь у перевірці знань з питань радіаційної безпеки у персоналу та посадових осіб, які забезпечують радіаційну безпеку. 

Наглядова діяльність
Здійснено 41 інспекційну перевірку та обстеження (з них: 14 промислових
підприємств; 27 медичних закладів), за результатами яких складено:
25 актів планових інспекційних перевірок, з них 8 з приписом;
1 акт позапланової інспекційної перевірки;
15 актів інспекційних обстежень.

Складено 9 протоколів про адміністративне правопорушення на
відповідальних посадових осіб за частиною першою статті 95 Кодексу
України про адміністративні правопорушення (порушення норм, правил і
стандартів з ядерної та радіаційної безпеки). За порушення статті 171 Закону
України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»,
складено 32 протоколи на суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної
енергії. 



  ІНСПЕКЦІЯ З ЯДЕРНОЇ ТА РАДІАЦІЙНОЇ
БЕЗПЕКИ В ЗОНІ ВІДЧУЖЕННЯ 

 

➤ ПІВНІЧ ІВАНКІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ПІВНІЧ ПОЛІСЬКОГО
РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЧАСТИНА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(ДО КОРДОНУ З БІЛОРУССЮ) ТА М. СЛАВУТИЧ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C


Дозвільна діяльність

Розглянуто 4 заяви для видачі (переоформлення, внесення змін, анулювання) ліцензій на право провадження діяльності у сфері використання ядерної
енергії. 
За результатами переоформлено 2 ліцензії на право провадження діяльності з використання ДІВ, по 2 заявам прийнято рішення щодо відмови у внесенні
змін/переоформленні.
Адміністративних послуг надано на суму – 10000,00 грн.
Усього діючих ліцензій на право провадження діяльності з використання ДІВ – 5.

Проведено 8 планових інспекційних перевірок.
Складено 8 актів інспекційних перевірок за результатами заходів державного нагляду. Видано 6 приписів про усунення порушень вимог ядерної та
радіаційної безпеки.
Складено 7 протоколів про порушення вимог Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» (за результатами винесено
6 постанов про накладання штрафу за порушення вимог Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», 1 справу
відправлено на розгляд). 
Складено 1 протокол про вчинення адміністративного правопорушення (за результатами винесено 1 постанову про закриття справи про
адміністративне правопорушення).
Розглянуто 3 справи про порушення, відповідальність за яке передбачена статтею 171 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання
ядерної енергії» та 1 справу про адміністративне правопорушення. Притягнуто до відповідальності юридичних осіб – 6 (ДСП ЧАЕС (2 рази), ДП НАЕК
Енергоатом, ТОВ НВФ Діагностичні прилади, ПП Бром, ІПБ АЕС НАНУ). 
Взято участь в 14 інспекціях МАГАТЕ.
Взято участь у технічному опосвідченні обладнання/трубопроводів/арматури: 14/3/0.
Розглянуто та погоджено 7 технічних рішень щодо продовження терміну експлуатації систем (елементів), важливих для безпеки ядерних установок:
розглянуто. Погоджено – 6, повернуто на доопрацювання – 1.
Забезпечено контроль та участь в роботі 30 комісій з перевірки знань ліцензованого персоналу та посадових осіб.
Взято участь у 10 загально-станційних та протиаварійних тренуваннях аварійних груп та бригад ДСП ЧАЕС.

 Наглядова діяльність
 



ПРО ПІДСУМКИ РОБОТИ
ДП "ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР

З ЯДЕРНОЇ ТА РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ"

Науково-технічна, експертна та інформаційно-аналітична
підтримка діяльності регулюючого органу
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Підтримка нормотворчої діяльності регулюючого органу як у межах виконання
планів нормативного регулювання Держатомрегулювання, так і в межах
міжнародної співпраці з Комісією ядерного регулювання США, Європейською
Комісією та Агентством з ядерної та радіаційної безпеки Норвегії. 

5 проєктів документів, підготовлених Держатомрегулюванням та іншими
центральними органами виконавчої влади; 
20 документів експлуатуючих організацій; 
14 стандартів МАГАТЕ; 
1 документ ETSON.

Участь у розробці нормативно-правових актів:
1) Вимоги до оцінки безпеки атомних станцій щодо зовнішніх впливів
природного характеру, затверджені наказом Державної інспекції ядерного
регулювання України від 30 квітня 2021 року № 263;
2) Вимоги до протиаварійної документації для атомних електростанцій,
затверджені наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 17
травня 2021 року № 290;
3) Положення про порядок розслідування та обліку експлуатаційних подій у
роботі атомних станцій, затверджене наказом Державної інспекції ядерного
регулювання України від 12 липня 2021 року № 411;
4) Загальні положення радіаційної безпеки під час провадження діяльності з
видобування, переробки уранових руд, затверджені наказом Державної
інспекції ядерного регулювання України від 18 грудня 2020 року № 535.

ДНТЦ ЯРБ розроблено та переглянуто: 

документів, що обґрунтовують безпеку АЕС, та технічних рішень,
розроблених експлуатуючою організацією в рамках реалізації
«Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки
енергоблоків атомних електростанцій» та інших програм модернізації; 
документів щодо обґрунтування можливості подальшої безпечної
експлуатації енергоблока №  6 ЗАЕС та матеріалів звітів з періодичної
переоцінки безпеки енергоблоків № 2 РАЕС та № 6 ЗАЕС;
документів з оцінки безпеки нових ядерних установок («Джерело
нейтронів», ЦСВЯП, СВЯП-2, енергоблоки № 3, 4 ХАЕС);
документів з оцінки безпеки впровадження та експлуатації на
енергоблоках України палива ТВЗ-WR;
документів щодо оцінки безпеки об’єктів, призначених для поводження з
відпрацьованим ядерним паливом та РАВ, зняття з експлуатації ЧАЕС,
об’єкта «Укриття» (дослідно-промислова експлуатація ПК-1 НБК,
будівництво ЦСВДІВ, СОПСТРВ, підприємства ДСП «Об’єднання «Радон»,
комплекси з переробки РАВ на АЕС України, остаточне закриття та
консервація енергоблоків № №  1 – 3 ЧАЕС, створення об’єктів,
призначених для поводження з РАВ на майданчику ЧАЕС, реабілітація
майданчиків сховищ РАВ в Україні тощо);
проєктної документації щодо застосування ДІВ у медицині та на
промислових підприємствах;
проєктної документації зі створення системи фізичного захисту ЦСВЯП та
технічного переоснащення комплексів інженерно-технічних засобів
системи фізичного захисту енергоблоків №№ 1-3 ЗАЕС. 

Виконано 1751 експертну роботу, з них: 1013 державних експертиз ядерної
та радіаційної безпеки, 146  експертних оцінок та 592 аналізи усунення
зауважень державних експертиз ядерної та радіаційної безпеки/експертних
оцінок:



виконання досліджень з розвитку експертно-консультативної підтримки
наглядової діяльності Держатомрегулювання, зокрема щодо: розрахунків
показників безпеки, статистичної та аналітичної обробки інформації про
порушення та відхилення в роботі АЕС України (2 роботи);
участь у проведенні 16 спільних інспекцій;
участь у проведенні 36 приймальних та типових випробуваннях обладнання,
призначеного для модернізації або реконструкції систем та елементів, важливих
для безпеки АЕС;
участь у проведенні 5 атестацій технології зварювання виробів, призначених для
установки в системах, важливих для безпеки АЕС (заплановано - 8, однак через
введення карантинних заходів низку атестацій скасовано або перенесено на
наступний рік);
участь у 10 протиаварійних тренуваннях, а саме:

участь у міжнародних навчаннях із захисту в надзвичайних ситуаціях
Федерального відомства з радіаційного захисту Німеччини (BfS) у зоні
відчуження;
участь у проведенні незапланованих перевірок (інвентаризації) ДІВ рамках
проєкту INVENTORY на підприємствах вугільної промисловості та в медичних
закладах України (16 заходів);
виконання радіаційного обстеження забрудненої внаслідок аварії з
розгерметизацією джерела у 1992 році території у м. Рубіжне (Луганська обл.).

Серед робіт, виконаних на підтримку наглядової діяльності Держатомрегулювання:

а)щорічні планові протиаварійні тренування на АЕС України (2 тренування);
б)тренування у межах міжнародних проєктів: МАГАТЕ CRP J15002                                   
(3 тренування); DSA/Держатомрегулювання «EXERCISE» (2 тренування);
в)міжнародні тренування МАГАТЕ форматів ConvEx-2a, ConvEx-2b, ConvEx-3;

Науково-дослідні та аналітичні роботи є основою формування
науково-технічного потенціалу ДНТЦ ЯРБ, удосконалення
розрахунково-аналітичних можливостей та дослідження актуальних
питань безпеки використання ядерної енергії. Загалом у 2021 році
ДНТЦ ЯРБ виконувалося 54 НДР, з них 19 – завершено. 
Наукова діяльність ДНТЦ ЯРБ була спрямована на виконання
досліджень за такими напрямами: теплогідравлічні процеси (4);
імовірнісний аналіз безпеки (12); детерміністичний аналіз безпеки (1),
нейтронно-фізичні розрахунки (4); аналіз досвіду експлуатації (2);
поводження з ВЯП (4); поводження з РАВ (10); міцність і
конструкційна надійність (9); надійність систем контролю та
управління (2); радіаційний захист (3); аварійна готовність і
реагування (3). 

технічна оцінка ЯРБ та розробка нормативної і методичної
документації у рамках міжнародної технічної допомоги
Держатомрегулювання;
вивчення сучасної методології у сфері оцінки ЯРБ у межах
двостороннього співробітництва з іноземними партнерами та її
практичне застосування; 
підтримка діяльності регулюючих органів зарубіжних країн у сфері
ядерної безпеки через надання консультаційних послуг у межах
проєктів технічної допомоги ЄС (за програмою «Інструмент
співробітництва у сфері ядерної безпеки» – INSC) та
зовнішньоекономічних контрактів; 
науково-технічне співробітництво в межах проєктів за програмами
або за підтримки міжнародних організацій: МАГАТЕ, Євратом,
ETSON. 

Основні напрями міжнародного наукового
і науково-технічного співробітництва у 2021 році:

Центр з оцінки відповідності «Кваліа-Тест» (далі – ЦОВ «Кваліа-Тест»);
Випробувальний центр ДНТЦ ЯРБ. 

На виконання завдань з оцінки (підтвердження) відповідності вимогам технічних
регламентів виробів та продукції, що постачаються для ЯУ, об’єктів, призначених
для поводження з РАВ, уранових об’єктів, інших ДІВ, на базі підприємства створено:



Поштова адреса

Київ, вул. Арсенальна, 9/11;
бульвар Верховної Ради, 3

Номер телефону

044 277 1202

Електронна пошта

pr@snriu.gov.ua
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