
Результати наглядової діяльності центрального Апарату 

Держатомрегулювання за червень 2021 року 

 

Протягом червня 2021 року структурними підрозділами Держатомрегулювання, 

інспекціями з ядерної безпеки на АЕС (на правах самостійного відділу), Інспекціями 

з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління) та Інспекцією 

з ядерної та радіаційної безпеки в зоні відчуження (на правах самостійного відділу) 

проводились перевірки виконання вимог законодавства з ядерної та радіаційної 

безпеки, умов ліцензій та виданих дозволів. 

Здійснювали аналіз інформації про стан ядерної та радіаційної безпеки об’єктів 

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

- розглянуто 782 документів щодо виконання умов документів дозвільного 

характеру та заходів з оцінки та підвищення ядерної та радіаційної безпеки; 

- розглянуто 4 звіти про виконання умов ліцензії та звітів про вжиття заходів з 

підвищення ядерної та радіаційної безпеки; 

- проведено аналіз інформації про стан ядерної та радіаційної безпеки 36 об’єктів 

державного нагляду; 

- одержано та оброблено 8 звітів про зміни інвентарної кількості та переміщення 

ядерних матеріалів на підприємствах; 

- направлено на експертизу з ядерної та радіаційної безпеки 1 комплект 

проектної документації; 

- взято участь у позачергової інвентаризації радіоактивних матеріалів у ПРАТ 

«ЛИСИЧАНСЬКА НАФТОВА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ», ПРАТ 

«СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» та ТОВ «УКРСПЕЦГЕОЛОГІЯ» 

(Луганська обл.) (ПС ІЯРБ); 

- надано 4 повідомлення до МАГАТЕ на виконання зобов’язань України у сфері 

гарантій нерозповсюдження ядерних матеріалів. 

Державними інспекторами Держатомрегулювання здійснювались перевірки 

виконання вимог законодавства, правил і норм ядерної та радіаційної безпеки, умов 

ліцензій та окремих дозволів, зокрема проведено 65 планових інспекційних 

перевірок, 1 позапланова інспекційна перевірка та 27 інспекційних обстежень. 

За результатами перевірок (аналізу інформації) було виявлено 59 порушень 

вимог ядерної та радіаційної безпеки, видано 28 приписів про усунення виявлених 

порушень, складено 13 протоколів про порушення суб’єктами діяльності у сфері 

використання ядерної енергії Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері 

використання ядерної енергії» і про адміністративні правопорушення у сфері 

використання ядерної енергії. 

За результатами розгляду справ про вчинені правопорушення було притягнуто 

до адміністративної відповідальності: 

- 18 суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії на загальну суму 

289 000 тис. грн; 

- 12 посадових осіб цих суб’єктів діяльності на загальну суму 7990,00 грн. 

Державними інспекторами на майданчиках атомних станцій проводились 

щоденні обходи та огляди обладнання АЕС, здійснювався розгляд документів щодо 

проведення ремонтів, окремих технічних рішень тощо, а також взято участь у: 

- погодженні 11 технічних рішень з продовження строку експлуатації 

обладнання систем (елементів) важливих для безпеки енергоблоків (ВП ЮУАЕС); 

- реєстрації, перереєстрації, знятті з реєстрації 28 одиниць обладнання; 



- технічному опосвідченні 97 одиниць обладнання, 52 одиниць трубопроводів, 

337 одиниць арматури; 

- роботі 3 комісій з атестації технологій зварювання; 

- перевірці знань законодавства з ядерної та радіаційної безпеки 67 осіб 

ліцензованого персоналу та 241 посадових осіб ліцензіатів; 

- 2 загально-станційних тренуваннях на АЕС з метою регулюючої оцінки, а 

також проконтрольовано проведення 7 протиаварійних блочних та 19 цехових 

тренувань оперативного персоналу АЕС. 

Крім цього: 

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

- проведені оперативні перевірки дотримання експлуатаційної дисципліни та 

законодавства з ядерної безпеки при проведенні комплексних випробувань каналів 

систем безпеки енергоблоків (ВП ХАЕС; ПУ АЕС); 

- здійснювався контроль реалізації заходів в рамках Комплексної (зведеної) 

програми підвищення безпеки енергоблоків АЕС України. 

Організовано та взято участь у 1 інспекції МАГАТЕ на ядерних установках 

України (ВП РАЕС); 1 неоголошеної інспекції МАГАТЕ до Інституту ядерних 

досліджень НАН України та 1 додатковому доступі МАГАТЕ до ПАТ 

«АрселорМiттал Кривий Рiг». 

 


