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Шановний Володимире Васильовичу! 

Доводжу до Вашого відома, що 12.10.2021 року, о 07:02 год., при проході на територію 

захищеної зони ВП ,,Рівненська АЕС”, через КПП-1, вантажника УРП (їдальня № 9) Шумри 

Анатолія Сергійовича, відбулося спрацювання дозиметричної установки РКС-02 ,,Кордон”. 

Військовослужбовцями в/ч 3045 спільно з працівником СФЗ був проведений ретельний 

огляд особистих речей Шумри А. С., в ході якого будь-яких передумов до несанкціонованого 

переміщення ЯМ, РАВ, ДІВ встановлено не було. 

В ході проведення дозиметристом ЦРБ додаткового дозиметричного огляду на ЩРК ен. 

бл. № 1,2, за допомогою переносних приладів дозиметричного контролю було встановлено 

забруднення взуття Шумри А. С., а саме правого черевика (0,72 мкЗв/год., при допустимій 

нормі на промисловому майданчику РАЕС - 1,20 мкЗв/год). По даному факту складено 

,,Протокол контролю радіаційного забруднення” від 12.10.2021 року за № 132-703-ПТ-ЦРБ-

21. 

Як пояснив Шумра А. С., дані черевики в листопаді 2020 року він придбав на ринку 

вживаних речей, поблизу магазину «АТБ» по м-ну Будівельників м. Вараш. З моменту 

придбання вказаним взуттям він не користувався. Зберігались дані черевики на горищі його 

будинку за адресою: с. Суховоля, Вараського р-ну, вул. Поліська, 4. 

В подальшому персоналом ЦРБ взуття Шумри А. С. було вилучено для проведення 

спектрометричного аналізу в ЛРБ, а його самого обстежено на лічильнику випромінювання 

людини. Згідно ,,Протоколу результатів вимірів в режимі СВЛ” № 12/1 від 12.10.2021 року 

вміст радіонуклідів у внутрішніх органах Шумри А. С. нижче рівнів дослідження, що 

свідчить про відсутність радіоактивного забруднення в організмі. За результатами 

первинного спектрометричного аналізу правого черевика встановлено його радіоактивне 

забруднення радіонуклідом Со-60, а при детальному аналізі окремих частин правого 

Про надання інформації  Начальнику  

управління (начальникові Північно-

західної інспекції з ядерної та 

радіаційної безпеки на правах 

самостійного управління) - 

заступникові Головного державного 

інспектора з ядерної та радіаційної 

безпеки України 

Володимиру ХАБАРОВУ  

м. Рівне,  

E-mail: north_west@snriu.gov.ua 

Начальнику 

Інспекції на ВП РАЕС 

Держатомрегулювання  

Володимиру КРАСНОЩОЧЕНКУ 

Станіслав Любчич 

ЦРБ 

(03636) 64-2-68 

 

mailto:office@rnpp.atom.gov.ua


Сторінка 2/2 

 

 

 

ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» 

№ 18005/132 від 12.10.2021 Інв. № 474773 

Підписувач Ковтонюк Павло Іванович 

Посада головний інженер - перший заступник генерального директора 

Дата/час 12.10.2021 16:34 

Сертифікат 3ED5083160DBC59B0400000015E20500DDD21300 

Документ створений у ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом». 

 

черевика, згідно ,,Протоколу спектрометричного аналізу” від 12.10.2021 року № 2710, 

підтверджено забруднення внутрішньої підкладки радіонуклідом Со-60, активністю 

1,88Е+06 Бк/проба.  

Додатково повідомляємо, що працівниками ЦРБ також було проведено дозиметричний 

огляд автобуса ТрЦ ВП РАЕС, яким Шумра А. С. 12.10.2021 року прибув на роботу та 

обстежено приватний двір, будинок та господарські споруди працівника за адресою 

проживання с. Суховоля, вул. Поліська 4. В ході проведення вказаного огляду, згідно ,,Акта 

проведення вимірювань потужності еквівалентної дози від 12.10.2021 № 132-78-А-ЦРБ”, 

радіоактивного забруднення по місцю проживання та передумов до несанкціонованого 

переміщення в транспортному засобі ЯМ, РАВ, ДІВ виявлено не було. 

Додатки: 1. Копія протоколу контролю радіаційного забруднення на 1 арк. в 1 прим; 

 2. Копія протоколу СВЛ на 1 арк. в 1 прим; 

 3. Копія протоколу спектрометричного аналізу черевика на 1 арк. в 1 прим; 

 4. Копія протоколу спектрометричного аналізу підкладки на 1 арк. в 1 прим; 

 5. Копія пояснення Шумри А. С. на 1 арк. в 1 прим; 

 6. Копія акта проведення вимірювань потужності еквівалентної дози на 1 арк. в 1 

прим. 
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