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Державна інспекція ядерного регулювання України



Шановні читачі!
   Сьогодні ядерна енергетика займає провідну роль у забезпеченні енергетичної безпеки, економічної
стабільності та суспільного розвитку держави. Сучасна система державного регулювання безпеки
використання ядерної енергії в Україні функціонує та розвивається відповідно до вимог
законодавства, із урахуванням міжнародних стандартів безпеки, рекомендацій міжнародних
організацій та кращих світових практик.
  Забезпечення належного рівня ядерної та радіаційної безпеки при здійсненні діяльності у сфері
використання ядерної енергії обумовлюється дотриманням фундаментальних принципів безпеки та
впровадженням культури безпеки на усіх рівнях у суб’єктів діяльності, органів державного управління
та регулювання, інших задіяних сторін. 
  Незалежність, інституційна стабільність державного регулювання безпеки використання ядерної
енергії є гарантією належного державного контролю за дотриманням вимог ядерної та радіаційної
безпеки на території нашої країни, дотримання конституційного права громадян України на безпечні
умови життя, а також забезпечення гідного внеску України у підтримку міжнародних режимів
безпеки.
   У 2021 році прийняті важливі регулюючі рішення, які мали суттєвий вплив на забезпечення сталого
та безпечного функціонування атомно-енергетичного комплексу, зокрема, щодо можливості
подальшої безпечної експлуатації енергоблока №  5 ВП «Запорізька АЕС» у понадпроєктний термін.
Також, за результатами періодичної переоцінки безпеки, підтверджено можливість подальшої
безпечної експлуатації енергоблоків №  2 ВП «Рівненська АЕС» та №  6 ВП «Запорізька АЕС» на рівнях
потужності, визначених у проєктах цих енергоблоків.
  На ДСП «Чорнобильська АЕС» завершені роботи з будівництва та введення в експлуатацію нової
ядерної установки - Сховище відпрацьованого ядерного палива «сухого» типу (СВЯП-2).
Держатомрегулюванням видана ліцензія на експлуатацію СВЯП-2. Сховище призначене для прийому,
підготовки до зберігання і довгострокового зберігання (протягом 100 років) відпрацьованого ядерного
палива, накопиченого за час експлуатації Чорнобильської АЕС.
  Також ДСП «Чорнобильська АЕС» видана ліцензія на експлуатацію комплексу конфайнмента та
об’єкта «Укриття» після завершення етапу дослідно-промислової експлуатації першого пускового
комплексу Нового безпечного конфайнмента. Експлуатація комплексу направлена на перетворення
об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, поводження з радіоактивними відходами, які
будуть утворюватися під час цієї діяльності, забезпечення безпеки персоналу, населення та довкілля.
  Реалізовувались заходи і у напрямку підвищення безпеки об’єктів, призначених для поводження з
відпрацьованим ядерним паливом, радіоактивними відходами, уранових об’єктів, використання та
виробництва джерел іонізуючого випромінювання. Зокрема, Державному підприємству «Східний
гірничо-збагачувальний комбінат» видано ліцензію на провадження діяльності з видобування
уранових руд на Інгульській, Смолінській, Новокостянтинівській шахтах.
   Детально з важливими подіями та заходами з підвищення ядерної та радіаційної безпеки в Україні
пропонуємо ознайомитися на сторінках Доповіді. 
   Висловлюємо вдячність усім, хто долучився до підготовки матеріалів, пропонуємо направляти ваші
відгуки, пропозиції та коментарі на адресу: pr@snriu.gov.ua.
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ЗМІСТ



  Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2021 року
№  1075-р утворено Комісію 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, та визначено
загальну координацію дій учасників. 
  Крім того, продовжено імплементацію положень законодавства ЄС у
сфері безпеки використання ядерної енергії за напрямами,
визначеними у статті 342 та Додатку XXVII-В, частина «Ядерна
енергетика», Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної
енергії і їх державами-членами, з іншої сторони.
 Продовжувалась робота над черговим етапом імплементації
Директиви Ради 2013/59/Євратом від 05 грудня 2013 року про
встановлення основних норм безпеки для захисту від загроз,
зумовлених впливом іонізуючого випромінювання, а саме – реалізація
Плану заходів щодо створення єдиної державної системи контролю та
обліку індивідуальних доз, який є Додатком 1 до постанови Кабінету
Міністрів України від 18 листопада 2020 року №  1141 «Деякі питання
створення єдиної державної системи контролю та обліку
індивідуальних доз опромінення» (створення в Україні єдиної
державної системи контролю та обліку індивідуальних доз
опромінення, що відображає основні принципи радіаційного захисту,
закладені у Директиві).
   У напрямі забезпечення безпеки ядерних установок (далі – ЯУ)
затверджено та введено в дію Вимоги до оцінки безпеки атомних
станцій щодо зовнішніх впливів природного характеру, у яких
деталізовано та конкретизовано вимоги до оцінки безпеки атомних
станцій щодо зовнішніх впливів природного характеру, встановлені у
Загальних положеннях безпеки атомних станцій та Вимогах до оцінки
безпеки атомних станцій.
   

  Державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки передбачає,
зокрема, встановлення нормативних критеріїв і вимог, що
визначають умови використання ядерної енергії (нормування).
 До системи ядерного законодавства України, крім законодавчих актів,
входять нормативно-правові акти (далі - НПА) Кабінету Міністрів
України, які встановлюють механізм реалізації норм законів, порядок
здійснення діяльності у сфері використання ядерної енергії (без
визначення технічних аспектів). 
  У 2021 році продовжувалась робота із вдосконалення національного
законодавства, норм і правил у сфері використання ядерної енергії,
враховуючи нові виклики, міжнародний досвід, сучасні підходи до
питань регулювання безпеки, рекомендації Міжнародного агентства з
атомної енергії (далі – МАГАТЕ), Західноєвропейської асоціації ядерних
регуляторів (далі – WENRA), Європейської групи регуляторів ядерної
безпеки (далі – ENSREG). 
 Законотворча діяльність у Держатомрегулювання велась відповідно
до Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2021 рік,
затвердженого постановою Верховної Ради України                                          
від 02 лютого 2021 року № 1165. Зокрема, Кабінетом Міністрів України
подано до Верховної Ради України такі законопроєкти: 
«Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність в
сфері використання ядерної енергії» (реєстр. № 6425 від 13.12.2021).
Проєкт Закону передбачає удосконалення процедури видачі
документів дозвільного характеру на здійснення діяльності у сфері
використання ядерної енергії;
«Про внесення змін до Закону України «Про використання ядерної
енергії та радіаційну безпеку» (реєстр. № 5860 від 20.08.2021). Проєкт
Закону розроблено з метою удосконалення термінів у сфері
використання ядерної енергії з урахуванням права Європейського
Союзу (далі – ЄС), а також приведення деяких положень Закону
України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеки» у
відповідність до права ЄС, норм законодавства із врахуванням
практики застосування Закону.
 Упродовж 2021 року затверджено низку НПА  Урядом. Зокрема,
постановою Кабінету Міністрів України № 773 від 28 липня 2021 року
внесено зміни до пункту 6 Технічного регламенту щодо пакувальних
комплектів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів. 

  З метою встановлення деталізованих вимог щодо обсягу, змісту,
розроблення, перегляду та супроводження протиаварійної
документації і матеріалів обґрунтування та приведення національного
законодавства в частині вимог до протиаварійної документації атомних
електростанцій у відповідність до низки референтних рівнів WENRA
затверджено та введено в дію Вимоги до протиаварійної документації
для атомних електростанцій.
    Разом з тим, затверджено та введено в дію два НПА з питань безпеки
провадження діяльності з видобування, переробки уранових руд:
Загальні положення радіаційної безпеки під час провадження
діяльності з видобування, переробки уранових руд;
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів щодо
діяльності з видобування, переробки уранових руд, яким були внесені
відповідні зміни до Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов)
провадження діяльності з переробки уранових руд, Вимог до
щорічного звіту з радіаційної безпеки провадження діяльності з
переробки уранових руд та Вимог до періодичності та змісту звітів, що
надаються ліцензіатами у сфері використання ядерної енергії.
  З метою конкретизації існуючих вимог з ЯРБ у частині розслідування
та обліку експлуатаційних подій, встановлення вимог до обліку, порядку
інформування, організації і проведення розслідування експлуатаційних
подій у роботі атомних АЕС України, а також гармонізації національних
норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки (далі - ЯРБ) з
оновленими референтними рівнями WENRA для діючих реакторів і з
міжнародними нормами безпеки МАГАТЕ, затверджено та введено в
дію Положення про порядок розслідування та обліку експлуатаційних
подій у роботі атомних станцій.
 Для приведення термінів у відповідність до вимог законодавства та
деяких положень НПА з питань фізичного захисту, а також для
врегулювання питання поводження з інформацією щодо фізичного
захисту ЯУ,  ядерних  матеріалів (далі – ЯМ),  інших  джерел іонізуючого
випромінювання (далі – ДІВ),  доступ до якої обмежується, затверджено
та введено в дію Зміни до деяких нормативно-правових актів
Державної інспекції ядерного регулювання України з питань фізичного
захисту, якими внесені зміни до Вимог до зон обмеження доступу,
контролю та управління доступом у зони обмеження доступу та Правил
фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів.
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 Довгострокова експлуатація енергоблоків АЕС
 Довгострокова експлуатація енергоблока АЕС – це календарна
тривалість експлуатації енергоблока АЕС, яка визначається за
результатами оцінки його технічного стану, технічного
обслуговування і ремонту та підтверджується результатами
періодичної оцінки безпеки на період, що перевищує строк,
встановлений у проєкті енергоблока.
 На кінець 2021 року продовжений термін експлуатації    
 12 енергоблоків АЕС із 15, у таблиці наведена інформація щодо
проєктного та перепризначеного терміну експлуатації.
 

 
 

Таблиця. Інформація щодо проєктного та перепризначеного терміну експлуатації

   Загалом, основна увага у поточному році за напрямом регулюючого
супроводу безпеки ЯУ була зосереджена на підготовці до
продовження довгострокової експлуатації та періодичній переоцінці
безпеки енергоблоку №  1 ВП «Південноукраїнська АЕС» (у
відповідність із вимогами стандартів державної мови та правил
українського правопису наказом ДП «НАЕК «Енергоатом» від
21.04.2022 №  01-228-н «Про зміну найменування ВП «Южно-
Українська АЕС», Відокремлений підрозділ «Южно-Українська АЕС» ДП
«НАЕК «Енергоатом» перейменовано на Відокремлений підрозділ
«Південноукраїнська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» (ВП ПАЕС)), а також
на черговій періодичній переоцінці безпеки енергоблоків №  2 ВП
«Рівненська АЕС» та №  6 ВП «Запорізька АЕС». Разом з тим, 05 січня
2021 року видано ліцензію на право провадження діяльності на етапі
життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» енергоблока №  5
ВП «Запорізька АЕС».

  Регулюючий супровід безпеки експлуатації
енергоблоків атомних електростанцій та

продовження терміну їх експлуатації
 В Україні експлуатуються 15 енергоблоків АЕС, з яких 13 – типу
ВВЕР-1000 та 2 – типу ВВЕР-440. Частка, виробленої на АЕС
електроенергії, складає більше 50 % загальної кількості електроенергії
в Україні.
  Оператором (експлуатуючою організацією) ЯУ усіх діючих АЕС в
Україні є державне підприємство «Національна атомна
енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (далі – ДП «НАЕК
«Енергоатом»). 
  Відповідно до вимог Закону України «Про використання ядерної
енергії та радіаційну безпеку» та положень Конвенції про ядерну
безпеку, експлуатуюча організація забезпечує сталий та безпечний
режим роботи АЕС. Окрім цього, експлуатуюча організація згідно з
вимогами національних норм і правил з ЯРБ та рекомендаціями
МАГАТЕ, повинна на системній основі впроваджувати заходи з
підвищення рівня безпеки діючих АЕС, у тому числі, з урахуванням
багаторічного досвіду експлуатації та міжнародної практики. 
 Підвищення рівня безпеки експлуатації енергоблоків АЕС
здійснюється ДП «НАЕК «Енергоатом» шляхом виконання заходів,
передбачених Комплексною (зведеною) програмою підвищення рівня
безпеки енергоблоків атомних електростанцій (далі – КзППрБ), що
затверджена постановою Кабінету Міністрів України від                                  
07 грудня 2011 року № 1270. 
 Відповідно до цієї постанови, експлуатуюча організація розробляє та
погоджує з Міністерством енергетики України, Держатомрегулювання
та Державною службою з надзвичайних ситуацій щорічні плани-
графіки реалізації заходів з підвищення рівня безпеки енергоблоків.
Програма розрахована до 2023 року та включає 1295 заходів. У межах
регулюючого супроводу КзППрБ Держатомрегулювання уже
погоджено звіти щодо виконання 1063 заходів, що складає ⁓ 82 %.
Всього залишилося виконати 232 заходи.
  Контроль за реалізацією програми 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 (далі – 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.
   Планом-графіком на 2021 рік заплановано виконання 78 заходів
КзППрБ, з яких 26 заходів КзППрБ не виконані та перенесені
експлуатуючою організацією на наступні роки, у зв’язку із
недостатніми обсягами фінансових ресурсів, необхідних для їх
виконання.
  У рамках регулюючого супроводу КзППрБ протягом 2021 року
погоджено звіти про виконання 66 заходів.
    У 2021 році на енергоблоках АЕС України впроваджувались заходи
щодо кваліфікації обладнання енергоблоків, приладового
забезпечення під час та після аварій, впровадження системи
примусового скидання тиску з системи газоочищення, забезпечення
сейсмостійкості систем і будівельних конструкцій, розроблення
сейсмічного імовірнісного аналізу безпеки та інші, які передбачені
також Національним планом дій за результатами «стрес-тестів».
Україна свого часу приєдналася до європейської ініціативи щодо
проведення «стрес-тестів» для АЕС у країнах-членах ЄС та сусідніх
країнах (Декларація щодо проведення «стрес-тестів»). «Стрес-тести»
для АЕС України проводились відповідно до узгодженої Європейською
Комісією та ENSREG методології проведення «стрес-тестів» для
європейських АЕС (13 травня 2011 року, Declaration of ENSREG, Annex
1 «EU «Stress-test specifications»).
 У 2021 році уточнено поточний стан впровадження заходів з
підвищення безпеки, а також терміни реалізації окремих заходів
Національного плану дій, що були визначені за результатами «стрес-
тестів» та графіки їх впровадження на АЕС, які оновлено відповідно до
вимог ENSRE.

 II. БЕЗПЕКА ЯДЕРНИХ УСТАНОВОК
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Підготовка до продовження довгострокової експлуатації
 енергоблоку № 1 ВП «Південноукраїнська АЕС»

  У 2013 році ВП «Південноукраїнська АЕС» отримала ліцензію на
продовження експлуатації енергоблока №  1 зі строком наступної
переоцінки безпеки через 10 років, а саме - 02 грудня 2023 року.
  У квітні 2021 року узгоджено «Програму виконання заходів з
обґрунтування можливості подальшої експлуатації енергоблока №  1
ВП ПАЕС в період ДСЕ. ПМ.1.3812.0263». 
  Програма передбачає комплекс робіт з оцінки технічного стану
систем та елементів енергоблоку, продовження терміну їх
експлуатації, управління старінням, впровадження заходів з
підвищення безпеки, розробки звіту з періодичної переоцінки
безпеки енергоблока. У 2021 році розпочато державну експертизу
ЯРБ матеріалів ЗППБ енергоблоку № 1 ВП «Південноукраїнська АЕС», а
саме результатів оцінки факторів безпеки: 
«Проєкт енергоблоку АЕС»;
«Експлуатаційна безпека»;
«Експлуатаційна документація»;
«Людський фактор». 
  Відповідно до План-графіку виконання періодичної переоцінки
безпеки енергоблоку №  1 ВП «Південноукраїнська АЕС» завершення
державної експертизи ЯРБ зазначених матеріалів, а також проведення
державної експертизи ЯРБ результатів оцінки решти десяти факторів
безпеки заплановано на 2022 рік. Проведення державної експертизи
ядерної та радіаційної безпеки Комплексного аналізу безпеки ЗППБ
енергоблоку № 1 ВП «Південноукраїнська АЕС» заплановано на період
з листопада 2022 року по березень 2023 року. 
  Кінцевий термін завершення періодичної переоцінки безпеки
енергоблоку №  1 ВП «Південноукраїнська АЕС», з урахуванням
розгляду Держатомрегулювання повного комплекту матеріалів ЗППБ –
30 вересня 2023 року. 

Переоцінка безпеки енергоблоків АЕС
 На виконання вимог статті 33 Закону України «Про використання
ядерної енергії та радіаційну безпеку», Загальних положень безпеки
атомних станцій, Вимог до оцінки безпеки атомних станцій, Вимог до
періодичної переоцінки безпеки енергоблоків атомних станцій,

ДП «НАЕК «Енергоатом» проводить періодичну переоцінку безпеки
енергоблоків АЕС та готує за результатами звіти з періодичної
переоцінки безпеки. 
  Роботи з переоцінки безпеки діючих енергоблоків АЕС України
проводяться експлуатуючою організацією, відповідно до погоджених
з Держатомрегулювання Зведеного графіку виконання робіт з
періодичної переоцінки безпеки енергоблоків АЕС України та
деталізованих план-графіків виконання робіт з періодичної
переоцінки безпеки кожного із енергоблоків АЕС.

Переоцінка безпеки енергоблоку № 2 ВП «Рівненська АЕС»
   Відповідно до діючої ліцензії на право здійснення діяльності на етапі
життєвого циклу «експлуатація ядерних установок енергоблоків № 1, 2
Рівненської АЕС» термін виконання періодичної переоцінки безпеки
енергоблока № 2 ВП «Рівненська АЕС» – до 14 червня 2021 року.
  У 2021 році проведено державну експертизу з ЯРБ повного
комплекту складових ЗППБ енергоблока №  2 ВП «Рівненська АЕС».
Постановою Колегії Держатомрегулювання затверджено Висновок
державної експертизи ЯРБ за матеріалами ЗППБ енергоблока № 2 ВП
«Рівненська АЕС» та визнано обґрунтованою можливість подальшої
безпечної експлуатації енергоблока №  2 ВП «Рівненська АЕС» на
визначених у проєкті рівнях потужності до 22 грудня 2031 року. 

 Переоцінка безпеки енергоблоку
№ 6 ВП «Запорізька АЕС»

 У рамках діючої ліцензії на право здійснення діяльності на етапі
життєвого циклу «експлуатація ядерної установки «Запорізька АЕС»
експлуатуюча організація забезпечує виконання переоцінки безпеки
енергоблоків відповідно до вимог чинних НПА згідно з графіками,
погодженими з Держатомрегулюванням. «Деталізованим планом-
графіком виконання періодичної переоцінки безпеки енергоблока №
6 ВП ЗАЕС» встановлено термін завершення періодичної переоцінки
безпеки енергоблока №  6 та погодження Держатомрегулюванням
повного комплекту матеріалів ЗППБ – 28 грудня 2021 року.
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   Проведено державну експертизу з ЯРБ повного комплекту складових
ЗППБ енергоблока №  6 ВП «Запорізька АЕС». Постановою Колегії
Держатомрегулювання затверджено Висновок державної експертизи
ЯРБ за матеріалами ЗППБ енергоблока №  6 ВП «Запорізька АЕС» та
визнано обґрунтованою можливість подальшої безпечної експлуатації
енергоблока № 6 ВП «Запорізька АЕС» на визначених у проєкті рівнях
потужності до завершення проєктного строку експлуатації
енергоблока – до 21 жовтня 2026 року. 

Управління старінням елементів
і конструкцій енергоблоків АЕС

  Згідно з Загальними вимогами до управління старінням елементів і
конструкцій та довгострокової експлуатації енергоблоків атомних
станцій розробка, впровадження та реалізація програм управління
старінням є необхідною умовою для безпечної довгострокової
експлуатації енергоблоків АЕС.
  Для всіх енергоблоків АЕС України розроблені програми управління
старінням. Держатомрегулювання контролює стан виконання їх
заходів.
   У рамках імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з одного
боку, та Європейським Співтовариством з атомної енергії та їх
державами-членами, з іншого боку, здійснено першу тематичну
партнерську перевірку за напрямом «управління старінням». У 2019
році розроблений «Національний план дій з управління старінням
(Україна)», а у 2021 році – «Оновлений Національний план дій з
управління старінням (Україна)» із демонстрацією результатів
виконаних заходів та уточненням планів на майбутній період. 



Спорудження нових ядерних установок
  Регулювання безпеки будівництва та введення в експлуатацію нових
ЯУ здійснюється шляхом виконання державної експертизи та
погодження технічних специфікацій на системи та обладнання,
програм випробувань систем та обладнання, важливим для безпеки
ЯУ, звітів з аналізу безпеки, експлуатаційно-технічної документації ЯУ
(технологічні регламенти, інструкції з експлуатації тощо), участі у
випробуваннях систем та обладнання, важливим для безпеки ЯУ, та
видачі документів дозвільного характеру.
   У 2021 році на стадії спорудження знаходились такі ЯУ:
Сховище відпрацьованого ядерного палива сухого типу зберігання
(далі - СВЯП-2) ДСП «Чорнобильська АЕС», призначене для
довгострокового (протягом 100 років) зберігання усього ядерного
палива ЧАЕС;
Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива сухого
типу зберігання (далі - ЦСВЯП), призначене для довгострокового
(протягом 100 років) зберігання ядерного палива ВП «Рівненська
АЕС», ВП «Хмельницька АЕС» та ВП «Південноукраїнська АЕС»;
Ядерна підкритична установка «Джерело нейтронів, засноване на
підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів
(далі - ЯПУ «Джерело нейтронів»);
Енергоблоки № 3;4 ВП «Хмельницька АЕС».

Сховище відпрацьованого ядерного палива
сухого типу Чорнобильської АЕС

  23 квітня 2021 року ДСП «Чорнобильська АЕС» отримала ліцензію на
право провадження діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація
ядерної установки – сховища відпрацьованого ядерного палива
«сухого» типу (СВЯП-2). Зазначене рішення ухвалене на підставі:
«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», схваленого постановою
колегії Держатомрегулювання від 22 квітня 2021 року № 03;
«Акту інспекційного обстеження» від 09 квітня 2021 року № АІО-36/15-
19, що виконано комісією Держатомрегулювання протягом
22.03.2021-02.04.2021 з метою визначення спроможності та готовнос-

ті заявника (ДСП «Чорнобильська АЕС») виконувати заявлений вид
діяльності.
 Станом на кінець 2021 року до СВЯП-2 перевезено                                      
1644 відпрацьованих тепловидільних збірки, з яких 1581 запаковані у
17 двохстінних сухих екранованих пеналів та розміщені у бетонних
модулях зберігання для довгострокового зберігання.

Енергоблоки № 3, № 4 ВП «Хмельницька АЕС»
  Держатомрегулювання,на виконання доручення Кабінету Міністрів
України, розглянуто та надано зауваження до проєкту Закону України
«Про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків № 3 та
№ 4 Хмельницької атомної електричної станції».
  У 2021 році проведено державну експертизу ЯРБ 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». 

Ядерна підкритична установка «Джерело нейтронів, що
засноване на підкритичній збірці, керованій лінійним

прискорювачем електронів»
  Відповідно до домовленостей, досягнутих на Вашингтонському
саміті, викладених у Спільній заяві Президентів України та США у квітні
2010 року, та «Меморандуму про взаєморозуміння між Урядами
України та Сполучених Штатів Америки стосовно співробітництва з
питань ядерної безпеки», підписаного 26 вересня 2011 року, на базі
Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний
інститут» створюється ЯПУ «Джерело нейтронів».
 Реалізація проєкту здійснюється за підтримки Аргонської
національної лабораторії США. ЯПУ «Джерело нейтронів» призначене
для проведення наукових і прикладних досліджень в області ядерної
фізики, радіаційного матеріалознавства, біології, хімії та для
виробництва медичних радіоізотопів. 
   19.08.2021 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 нейтро-

 
 
 

нів», встановлені програмою фізичного пуску, можна вважати
завершеними.
   Експлуатуючій організації, ННЦ ХФТІ необхідно здійснити:
доопрацювання за зауваженнями державної експертизи звітних
документів щодо результатів фізичного пуску;
виконання умов окремого дозволу № ЕО 001018/2/15 від 01.07.2020;
підготовку та погодження документів відповідно до переліку
документів, що додаються до заяви на видачу окремого письмового
дозволу на дослідно-промислову експлуатацію ЯПУ «Джерело
нейтронів», погодженого Держатомрегулюванням (лист №  15-
24/08/7895-7386 від 26.06.2019).

Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива
  Роботи з будівництва Централізованого сховища для ВЯП реакторів
типу ВВЕР ВП «Рівненська АЕС», ВП «Хмельницька АЕС» та ВП
«Південноукраїнська АЕС», яке будується за технологією компанії
«Holtec International», здійснюються відповідно до умов ліцензії на
право провадження діяльності «будівництво та введення в
експлуатацію ядерної установки – сховище відпрацьованого ядерного
палива (ЦСВЯП)», виданої 29 червня 2017 року.
   У 2021 році ДП «НАЕК «Енергоатом» продовжувало виконання робіт
із розробки та погодження у встановленому порядку комплектів
технічних специфікацій та конструкторської документації на системи
та обладнання, важливих для безпеки.
  Станом на кінець року відповідно до Плану ліцензування ЦСВЯП,
погоджені: 6 технічних завдань на виготовлення систем та елементів
ЦСВЯП (3 – протягом 2021 року); 17 програм випробувань
обладнання, важливого для безпеки, із 17 розроблених згідно проєкту;
16 технічних специфікацій на обладнання важливе для безпеки із 17
розроблених згідно проєкту (6 – протягом 2021 року). 
  Станом на 31 грудня 2021 року проведена державна експертиза ЯРБ
та надані Висновки до ДП «Укрдержбудекспертиза» таких проєктів:
модифікації енергоблоків ВП «Рівненська АЕС» та ВП «Хмельницька
АЕС» з метою впровадження на енергоблоках технології компанії
«Holtec International» щодо поводження із відпрацьованим ядерним
паливом;
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«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 колишнього с. Черевач у
зоні відчуження Іванківського району Київської області»;
«Реконструкція мосту через лісову річку біля колишнього с. Залісся у
зоні відчуження Іванківського району Київської області».
  Продовжувались роботи з виготовлення, випробування (за участі
представників регулюючого органу) та постачання основного
обладнання, важливого для безпеки, а також з модернізації систем
поводження з ВЯП на АЕС, з метою впровадження у транспортно-
технологічні схеми поводження з ВЯП контейнерів, які
передбачаються у проєкті ЦСВЯП.
  Станом на кінець року реалізація проєктів модифікації енергоблоків
ВП «Рівненська АЕС», ВП «Хмельницька АЕС» та ВП
«Південноукраїнська АЕС» у рамках їх підготовки до вивантаження
ВЯП за допомогою обладнання, розробленого за технологією
компанії «Holtec International», не завершена.
  У лютому 2021 на підставі результатів інспекційного обстеження,
виконаного комісією Держатомрегулювання у період з 27 по 29 січня
2021 року, ухвалене рішення про внесення змін до ліцензії щодо
доповнення переліку посад, на яких здійснення організаційно-
розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та
радіаційної безпеки ЦСВЯП, можливе лише за наявності отриманої у
встановленому порядку ліцензії Держатомрегулювання.
 Відповідно до особливих умов діючої ліцензії, ДП «НАЕК «Енергоатом»
може приступати до провадження діяльності із введення в
експлуатацію ЦСВЯП після отримання у встановленому порядку
окремого дозволу Держатомрегулювання.
 

Ядерне паливо компанії Westinghouse
 До 2005 року усе ядерне паливо, що використовувалось на
енергоблоках українських АЕС, було виключно російського
виробництва. З метою уникнення залежності від монопольного
постачальника та диверсифікації джерел постачання ядерного
палива, Україна розпочала роботи з ліцензування (кваліфікації)
ядерного палива виробництва компанії Westinghouse.
 Регулювання безпеки впровадження палива виробництва
Westinghouse на енергоблоках українських АЕС здійснюється шляхом
виконання державної експертизи з ЯРБ та погодження документів
експлуатуючої організації щодо обґрунтування безпеки використання
цього палива, а також документації щодо модифікації інших,
необхідних для поводження з цим паливом, систем, важливих для
безпеки.
 Станом на кінець 2021 року експлуатація ядерного палива
виробництва компанії Westinghouse продовжується в активних зонах
6 енергоблоків АЕС України: №№ 2, 3 ВП «Південноукраїнська АЕС» та
№ №  1, 3, 4, 5 ВП «Запорізька АЕС», активні зони цих енергоблоків
завантажені виключно ядерним паливом виробництва компанії
Westinghouse.
 У 2021 році здійснювався також розгляд матеріалів обґрунтування
можливості експлуатації палива виробництва Westinghouse на
енергоблоці № 3 ВП «Рівненська АЕС» та концептуального технічного
рішення щодо впровадження паливних збірок ВВЕР-440 виробництва
компанії «Westinghouse» на енергоблоці № 2 ВП «Рівненська АЕС».

 Об’єкти поводження з відпрацьованим ядерним паливом
 У технологічному циклі АЕС одним з важливих компонентів є
поводження з ВЯП, яке утворюється у процесі експлуатації
енергоблока. 
 При поводжені з ВЯП необхідно враховувати чинники, які
визначаються специфікою цього матеріалу: високий рівень
радіоактивності і наявність у складі ВЯП цінних компонентів (уран,
плутоній). 
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   В Україні, як і в більшості країн, запроваджено «відкладене рішення»,
яке передбачає організацію довгострокового зберігання ВЯП. Такий
підхід дозволить ухвалити рішення щодо завершальної стадії
ядерного паливного циклу пізніше, з урахуванням розвитку
технологій у світі та економічної вигоди для держави. 

 Експлуатація сховища відпрацьованого ядерного палива
«сухого» типу» ВП «Запорізька АЕС»

  На майданчику Запорізької АЕС експлуатується сховище ВЯП
«сухого» типу» (далі – ССВЯП). Проєкт ССВЯП розроблено на підставі
ліцензованої та випробуваної технології зберігання ВЯП фірми “Duke
engineering & services” (США). Принцип зберігання ВЯП такий: 24
паливні касети з низьким енерговиділенням (<1кВт) після 5 років
зберігання у басейні витримки розміщують у спеціальний кошик,
заповнюють його гелієм (інертним газом з великою
теплопровідністю) та герметизують, потім кошик розташовують у
бетонному вентильованому контейнері зберігання (далі - ВКЗ).
Сховище розраховане на 380 ВКЗ, у яких можна розташувати 9000
касет ВЯП (перша черга ССВЯП місткістю 100 ВКЗ введена в
експлуатацію у 2001 році, а друга, місткістю 280 ВКЗ, – наприкінці 2011
року).
 Протягом 2021 року розглядались та погоджувались технічні
рішення «Про склад завантаження багатомісних герметичних корзин
відпрацьованим ядерним паливом». На кінець 2021 року на
майданчику ССВЯП знаходиться 173 вентильованих бетонних
контейнера.

 



Експлуатація СВЯП-1 Чорнобильської АЕС
 Експлуатація СВЯП-1 здійснюється відповідно до умов ліцензії
Держатомрегулювання на право провадження діяльності на етапі
життєвого циклу «експлуатація ядерної установки – сховища
відпрацьованого ядерного палива» від 25 червня 2008 року.                     
21 квітня 2021 року внесено зміни до цієї ліцензії, які стосувались: 
а) включення до «Переліку посадових осіб ДСП Чорнобильська АЕС,
до службових обов’язків яких віднесено здійснення організаційно-
розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ЯРБ, діяльність
яких може здійснюватися лише на підставі ліцензій» посади –
заступника директора технічного (з інфраструктури), 
б) 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.
   21 травня 2021 року видано окремий дозвіл ДСП «Чорнобильська
АЕС» на право провадження діяльності з вивантаження кондиційного
відпрацьованого ядерного палива зі сховища відпрацьованого
ядерного палива (СВЯП-1). На підставі окремого дозволу у 2021 році
розпочато виконання робіт зі звільнення СВЯП-1 від кондиційного
ВЯП.
 Також протягом 2021 року ДСП «Чорнобильська АЕС»
впроваджувались заходи, спрямовані на усунення відступів від вимог
нового НПА - Вимоги безпеки під час поводження з ядерним паливом
та виконувала заходи з продовження терміну експлуатації басейну
витримки цього сховища.

Аналіз порушень в роботі ядерних установок
 Протягом року отримано та розглянуто 24 інформаційних
повідомлення про події, які мали місце на АЕС України:
16 – про порушення у роботі діючих АЕС;
8 – про відхилення у роботі діючих АЕС.
   

   Оскільки на ДСП «Чорнобильська АЕС» з 2007 року зафіксовано
лише 1 порушення (03 липня 2013 року), далі наводяться статистичні
дані щодо АЕС, які знаходяться у промисловій експлуатації.
     Розподіл порушень у роботі АЕС за майданчиками 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 «Південноукраїнська АЕС» (3 енергоблоки) – 1 порушення.
 Порушення, які сталися протягом 2021 року, класифіковано
категоріями:
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) у 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.
   Більша частина (56,25 %) від усіх порушень у роботі АЕС, що сталися
протягом року, призвели до зупинення реакторної установки (далі –
РУ) ЯУ, 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
РУ.
 Відхилення від нормального режиму експлуатації, яке може бути
викликане відмовою обладнання, зовнішнім впливом, помилкою
персоналу або недоліками процедури є аномальною подією.
Відповідно, під час порушення може бути виявлено декілька
аномальних подій. Комісія з розслідування порушення визначає
безпосередню та корінну причину кожної аномальної події. 
 Аномальні події розподіляються за характером на три групи:
 1) аномальні події, що виникли через відмову обладнання.
 2) аномальні події, що виникли через недоліки процедур.
 3) аномальні події, що виникли через помилки персоналу.
  Під час 16 порушень у роботі АЕС України, які сталися впродовж
2021 року, зафіксовано 27 аномальних подій. Їх аналіз виявив, що
63% аномальних подій пов’язано з відмовами обладнання, 18,5% –       
з недоліками процедур, 18,5% – з помилками персоналу. Для 11%
аномальних подій, які відбулись під час порушень в роботі АЕС, комісії
з розслідування порушень не визначили корінних причин. 
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  Створення законодавчих і регулюючих вимог безпеки та механізмів
їх контролю, системи підготовки кадрів, перевірки знань та
підтримки компетенцій, запровадження дозвільного принципу
використання ядерної енергії в мирних цілях і філософії культури
безпеки на всіх рівнях спрямовані, насамперед, на запобігання
виникненню аварійних ситуацій у сфері використання ядерної
енергії. Незважаючи на дуже низьку ймовірність виникнення
аварійних подій, готовність до реагування на них, з метою захисту
персоналу, населення та навколишнього середовища, є одним із
основних принципів державної політики у сфері використання
ядерної енергії.
 Ліцензіат, роботодавець, регулюючий орган, органи державного
управління повинні завчасно розробити заходи щодо забезпечення
готовності і реагування на ядерну або радіаційну аварійну ситуацію
на місці подій, та, у разі потреби, на місцевому, регіональному,
національному і міжнародному рівнях для того, щоб у
передбачуваних випадках радіаційні ризики були незначними, а для
важкопрогнозованих подій – наслідки суттєво обмежувались
вчасним реагуванням, включно із наданням населенню завчасно
актуальної, зрозумілої і достовірної інформації. 
 Незважаючи на дуже малу ймовірність виникнення комунальних/
загальних аварій із викидом радіоактивних речовин за межі
промислових майданчиків ЯУ, об’єктовими аварійними планами АЕС
та інших ЯУ, передбачені такі заходи аварійного реагування у рамках
Єдиної державної системи цивільного захисту:
негайне оповіщення диспетчерських служб та органу державного
регулювання про експлуатаційні події у роботі АЕС та їх класифікацію
за впливом на безпеку;
оперативна оцінка та прогноз ситуації, як основи для рекомендацій
місцевим органам влади щодо прийняття рішень і запровадження
невідкладних заходів радіаційного захисту населення (укриття,
йодної профілактики, евакуації, обмеження споживання місцевих
продуктів харчування та води з відкритих водойм);
проведення посиленого радіаційного моніторингу в санітарно-
захисній зоні та зоні спостереження ЯУ.

 Складовою функціональної підсистеми «Безпека
електроенергетичного та ядерно-промислового комплексів» Єдиної
державної системи цивільного захисту є система аварійної
готовності та реагування ДП «НАЕК «Енергоатом». 
 Держатомрегулювання підтримує власні спроможності для
реагування, у частині оповіщення та інформування, і здійснює
нагляд за станом аварійної готовності суб’єктів діяльності у сфері
використання ядерної енергії, відповідно до вимог норм і правил з
ЯРБ, умов документів дозвільного характеру. Крім того, регулятор
організовує і бере участь у проведенні тренувальних навчань,
тренінгів, семінарів, у тому числі, з використанням тренажерів,
комплексних завдань та сучасних технологій, і надає інформаційну
підтримку з питань аварійної готовності та реагування власному
персоналу, персоналу ліцензіатів та колегам з інших органів влади та
організацій.
  Для забезпечення роботи функціональної підсистеми ядерної та
радіаційної безпеки Єдиної державної системи цивільного захисту та
удосконалення власної системи готовності до реагування, як
компетентного органу за Конвенцією про оперативне сповіщення
про ядерну аварію, здійснюється цілодобове чергування згідно
пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2003
року № 1570 «Про визначення компетентних національних органів з
питань виконання міжнародних конвенцій у галузі використання
ядерної енергії» (зі змінами), з метою одержання у будь-який час
аварійного оповіщення та інформації, а також прохання про
допомогу в разі ядерної аварії або радіаційної аварійної ситуації.
  На постійній основі проводиться аналіз інформаційних
повідомлень про інциденти, які сталися в інших країнах, у рамках
міжнародної інформаційної системи ІНЕС-NEWS та системи з обміну
інформацією про інциденти та аварійні ситуації USIE; забезпечується
обмін інформацією з МАГАТЕ та компетентними органами інших
країн, у рамках проведення протиаварійних навчань та тренувань,
проведення періодичного тестування зв’язку з компетентними 
 органами та/або пунктами зв’язку Австрії, Білорусі, Болгарії, Латвії,
Німеччини, Норвегії, Польщі, Румунії, Словаччини, Туреччини, Угор-

щини, Фінляндії та Швеції.
 Протягом 2021 року персоналом Інформаційно-кризового центру
(далі – ІКЦ) Держатомрегулювання взято участь у міжнародних
тренуваннях МАГАТЕ та організовано проведення спеціальних
тренувань, у рамках двосторонніх договорів про оперативне
оповіщення та обмін інформацією, у разі радіаційної аварії:
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 (спільно з
ДСНС, Укр ГМЦ та ВП «Рівненська АЕС»);
спільні українсько-норвезькі тренувальні навчання (проєкт
«Зміцнення аварійної готовності та реагування в Україні» за
підтримки DSA – Агенції з ядерної та радіаційної безпеки Норвегії) за
сценарієм умовної аварії з втратою контролю над ДІВ 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 Національної академії наук України та
процедур взаємодії ЕО із територіальною підсистемою цивільного
захисту м. Києва. 
 

 

 IІІ. СИСТЕМА АВАРІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ
ТА РЕАГУВАННЯ В УКРАЇНІ
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  Крім того, взято участь у міжнародних навчаннях МАГАТЕ без
активізації ІКЦ формату:
ConvEx-1а, з тестування постійної доступності національних
контактних пунктів зв'язку для отримання сповіщень та їх
функціонування, наявність доступу до веб-порталу USIE;
ConvEx-1b, з тестування постійної доступності національних пунктів
зв’язку та здатності національних компетентних органів оперативно
реагувати на отримання оповіщення; ConvEx-1с, з перевірки прав
доступу адміністраторів USIE веб-порталу USIE.
  У рамках співробітництва з Європейською Комісією (проєкт UK/TS/58
«Підтримка регулюючого органу України») спільно з Karlsruher Institut
für Technologie, зокрема, завдання H2.2 «Використання розрахунків
JRODOS для реалізації підходу HERCA–WENRA», організовано онлайн-
тренінг із практичного застосування системи підтримки прийняття
рішень при радіаційних аваріях JRODOS для побудови моделей
атмосферної дисперсії.
  У тренінгу взяли участь користувачі JRODOS в Україні від Державного
науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки (далі –
ДНТЦ ЯРБ), ВП «Запорізька АЕС», ВП «Рівненська АЕС»,                                   
ВП «Хмельницька АЕС», ВП «Південноукраїнська АЕС», ВП «Аварійно-
технічний центр» та ВП Атомремонтсервіс ДП «НАЕК «Енергоатом»,
Державного агентства України з управління зоною відчуження (далі -
ДАЗВ), ДСП «Чорнобильська АЕС», ДСП «Екоцентр», Інституту проблем
математичних машин і систем Національної академії наук України,
Українського центру водно-екологічних проблем та Українського
гідрометеорологічного центру (далі – УкрГМЦ) Державної служби
України з надзвичайних ситуацій. Також організовано та проведено
зустріч користувачів JRODOS в Україні з експертом KIT щодо
розширення функціональних можливостей JRODOS в ІКЦ, методології
оцінки та прогнозування транскордонних впливів у випадку
радіаційних аварій.
 У вересні 2021 року відбулись треті спільні тренування мобільних
лабораторій радіаційної розвідки Німеччини і України у рамках
проєкту Федерального відомства радіаційного захисту Німеччини
(BfS) та Державного спеціалізованого підприємства «Екоцентр» за

сприянням Посольства Німеччини в Україні на території
Чорнобильської зони відчуження за участю державних інспекторів
центрального апарату Держатомрегулювання та Інспекції з ядерної та
радіаційної безпеки у зоні відчуження разом з екіпажами мобільних
лабораторій радіаційної розвідки ДНТЦ ЯРБ, ВП «Рівненська АЕС»,              
ВП «Аварійно-технічний центр» ДП «НАЕК «Енергоатом».
  Під час тренувань 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 у реальних радіаційних умовах та
процедури взаємодії при реагуванні на ядерні і радіаційні аварійні
ситуації. 
   Протягом 2021 року взято участь у таких заходах:
 вебінари ЦІАС МАГАТЕ з питань аварійної готовності та реагування;
 технічна нарада МАГАТЕ з питань аварійної готовності та реагування
на надзвичайні ситуації, пов’язані з реакторами нової генерації;
семінар-практикум із впровадження Міжнародної інформаційної
системи з радіаційного моніторингу (ІРМІС);
міжнародна конференція з розвитку аварійної готовності до
реагування на аварійні ситуації на національному та міжнародному
рівні;
22 Всеукраїнська науково-практична конференція «Спроможності
функціональних та територіальних підсистем Єдиної державної
системи цивільного захисту для оперативного розв’язання завдань за
призначенням»;
онлайн семінар для широкого кола фахівців 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.
  Досвід участі, організації та проведення навчально-тренувальних
заходів в умовах карантину відкриває нові можливості застосування
сучасних інформаційних технологій та комунікативних платформ для
цілей підтримки готовності до реагування на належному рівні.
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  Фоновий радіаційний моніторинг на території України проводиться
понад 60 років і на сьогодні залишається фактично єдиним
незалежним (за межами майданчиків АЕС і зони відчуження)
джерелом інформації про радіаційний стан довкілля. 
 Оцінка радіоактивності навколишнього природного середовища є
складовою частиною комплексної системи гідрометеорологічних
спостережень, що згідно Закону України «Про гідрометеорологічну
діяльність» здійснюються на метеорологічних, гідрологічних станціях
та постах спостережень, що підпорядковані Управлінню
гідрометеорології Державної служби України з надзвичайних
ситуацій. 
  Мережа спостережень (без урахування непідконтрольних територій
Донецької та Луганської областей та АР Крим) складається із            
 163 пунктів дискретних вимірювань потужності експозиційної дози
(далі - ПЕД) гамма-випромінювання (48 з яких розташовані вздовж
державного кордону України, 27 – у зонах впливу діючих атомних
електростанцій); 51-го пункту збору сухих атмосферних випадінь;                 
7-ми пунктів зі стаціонарними аспіраційними установками для оцінки
об’ємної активності аерозолей. Моніторинг вмісту радіонуклідів
цезію-137 і стронцію-90 здійснюється у 9-ти пунктах відбору проб
поверхневих вод на основних річках України. Періодично
виконується незалежний фоновий моніторинг радіаційного стану
довкілля у 100-км зонах впливу діючих АЕС.
 Аналітичну підтримку моніторингових спостережень забезпечують
Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського
(далі - ЦГО), Радіоекологічна лабораторія Каховської
Гідрометеорологічної обсерваторії та Регіональна лабораторія
Рівненського Центру з гідрометеорології.
 Відділ радіаційного моніторингу природного середовища УкрГМЦ
розробляє методики і програми радіаційного моніторингу, а також
виконує наукові дослідження.
 Центр прогнозування наслідків радіаційних аварій УкрГМЦ
організує і координує проведення спостережень за радіаційним
станом довкілля у разі виникнення надзвичайних ситуацій, у тому
числі – за межами території України, що потенційно можуть
супроводжуватись транскордонними радіаційними наслідками для 

  Малюнок. Схема розташування пунктів фонових спостережень УкрГМЦ

довкілля та населення. Обмін інформацією між Держатомрегулювання
та УкрГМЦ відбувається на основі міжвідомчої угоди, у рамках
функціональної підсистеми ядерної та радіаційної безпеки Єдиної
державної системи цивільного захисту, а також у координації
співпраці з МАГАТЕ.
 Відповідно до «Програми спостережень за забрудненням
навколишнього природного середовища гідрометеорологічних
організацій ДСНС України» (наказ Міністерствf внутрішніх справ
України від 16 листопада 2018 року № 931)? здійснюється:
вимірювання ПЕД гамма-випромінення щоденно о 8-й годині
зимового чи о 9-й годині літнього часу (за необхідності – частіше) раз
на добу на висоті 1 м від поверхні землі;
відбір проб сухих атмосферних випадінь на горизонтальні марлеві
планшети з дводобовою експозицією кожної проби;
відбір проб атмосферних аерозолів за допомогою фільтроповітряних
установок протягом 3-х діб з 6-ти годинним прокачуванням повітря;
 відбір проб поверхневих вод у 5-ти створах Дніпровської системи та
у 4-х створах на річках Десна, Дунай, Південний Буг з періодичністю            
1 раз на місяць та у Дніпровсько-Бузькому лимані (1 раз у квартал).
  Показники радіаційного стану довкілля включають дані про:
потужність експозиційної дози гамма-випромінення;
сумарну бета-активність атмосферних аерозолів та випадінь;
вміст стронцію-90 та цезію-137 у повітрі та поверхневих водах.
 Аналітичні лабораторії підрозділів радіометричної мережі мають
обмежені технічні можливості щодо впровадження сучасних методів 

вимірювань і оцінок вмісту радіонуклідів штучного і природного
походження відповідно до законодавства ЄС. У мережі
гідрометеорологічних спостережень відсутні станції
автоматизованого контролю за забрудненням атмосферних аерозолів
із функцією відстеження рівнів їх гамма- бета-активності, що, у разі
виникнення аварійних ситуацій, потребуватиме додаткового часу для
оцінки. 
 Передача даних від діючих АЕС та Чорнобильської зони відчуження
до УкрГМЦ в автоматизованому режимі на поточний час обмежується
значеннями ПЕД і здійснюється у рамках застосування Європейської
системи підтримки прийняття рішень при радіаційних аваріях
JRODOS. Дані надаються через сервери УкрГМЦ відповідним органам
державної виконавчої влади, організаціям і установам. Згідно угоди
між Європейською Комісією і УкрГМЦ від 07 жовтня 2021 року
показники ПЕД передаються до Європейської системи обміну
радіологічними даними EURDEP, а згідно Угоди між МАГАТЕ та УкрГМЦ
від 15 серпня 2021 року показники ПЕД передаються до міжнародної
інформаційної системи радіаційного моніторингу МАГАТЕ – IRMIS.
 Концентрація радіонуклідів природного походження в атмосферному
повітрі визначається погодними умовами. За даними ЦГО, сумарна
бета-активність приземного шару атмосфери формується переважно
природними радіоактивними елементами - ізотопами урану, торію та
продуктами їх поділу, і протягом 2021 року знаходилась у діапазоні
значень 4,1 х 10⁻⁵Бк/м³ - 30,5 х 10⁻⁵Бк/м³.
 Концентрація техногенного цезію-137 у приземному шарі повітря на
більшості пунктів контролю коливалась в межах 0,03х10⁻⁵Бк/м³ -
1,0х10⁻⁵Бк/м³. На пункті контролю м. Чорнобиль (зона відчуження)
декадні коливання концентрації цезію-137 у повітрі знаходилися у
діапазоні 0,1х10⁻⁵Бк/м³ - 4,9х10⁻⁵Бк/м³. Об’ємна активність
космогенного берилію-7 в повітряних аерозолях була в діапазоні
45х10⁻⁵Бк/м³ - 1130х10⁻⁵Бк/м³.
 Визначення вмісту бета-випромінюючих радіонуклідів у атмосферних
випадіннях проводиться у пробах дводобової експозиції.
Вимірювання iзотопного складу гамма-випромінюючих радіонуклідів
виконується у об'єднаних за місяць пробах гамма-спектрометричним
методом.  

 

 ІV. ДЕРЖАВНА СИСТЕМА
РАДІАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ 
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 Середня по території країни щільність бета-активних випадінь у
2021 році не перевищувала 1,7 Бк/м2 за добу. Випадків
екстремально високих значень сумарної бета-активності випадінь у
2021 році не зафіксовано. Найбільший вміст бета-випромінюючих
радіонуклідів у випадіннях (3,0 Бк/м2 за добу) спостерігався у пробі,
відібраній 29-30 листопада 2021 року на пункті контролю
Володимир-Волинський. 
 Вміст цезію-137 у атмосферних випадіннях на більшості пунктів
контролю знаходився в межах 0,1-0,7Бк/м² за середнього значення
0,3 Бк/м2 за місяць. На пунктах відбору проб у зоні гарантованого
добровільного відселення (метеорологічні станції Коростень, Овруч)
та у зоні відчуження (метеорологічна станція Чорнобиль) сумарний
вміст цезію-137 у випадіннях досягав значень 0,6-2,1Бк/м2 за місяць.
Щільність випадінь космогенного берилію-7 на території України
протягом року коливалась у межах 16-447 Бк/м² за місяць.
Перевищень допустимих значень Норм радіаційної безпеки України
(далі - НРБУ-97) концентрацій радіонуклідів у атмосферному повітрі
на території України протягом 2021 року не спостерігалося.
 Радіаційний моніторинг поверхневих вод за показниками вмісту
цезію-137 та стронцію-90 здійснюється для отримання
репрезентативних даних про фактичний стан та зміни концентрації
штучних радіонуклідів у поверхневих водах, прогнозування та
запобігання виникненню аварій, інших надзвичайних ситуацій із
радіаційними наслідками для водних об’єктів.
  За даними щомісячних звітів ЦГО, діапазон коливань концентрації
⁹⁰Sr та 137Сs у поверхневих водах за 2021 рік наведено у таблиці:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблиця. Діапазон коливань концентрації ⁹⁰Sr та 137Сs
у поверхневих водах України за 2021 рік

 

  Вміст цезію-137 та стронцію-90 у контрольованих водних об'єктах у
2021 році був значно нижчим за допустимі концентрації, встановлені
НРБУ-97. На сайті ЦГО, за посиланням http://cgo-sreznevskyi.kyiv.ua, у
розділі «Дані забруднення», двічі на рік розміщуються огляди про
стан радіаційного забруднення поверхневих вод на території
України і щомісячні довідки у розділі «Радіоекологія». Відповідно до
Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року          
№  758, суб’єктами державного моніторингу вод також визначені
Державне агентство водних ресурсів України та ДАЗВ.

 
 Радіаційний моніторинг зони відчуження

Чорнобильської АЕС
  Відповідно до статей 10 та 13 Закону України «Про правовий режим
території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи» у зонах відчуження та безумовного
(обов'язкового) відселення здійснюються обов’язкові заходи щодо:
запобігання винесенню радіонуклідів з території зон і
радіоактивному забрудненню навколишнього середовища;
моніторингу стану природного середовища та медико-біологічного
моніторингу;
утримання території в належному санітарному і пожежобезпечному
стані;
 застосування методів фіксації радіонуклідів на місцевості. 
  Виконання законодавчо визначених завдань щодо радіаційного-
екологічного моніторингу на території зони відчуження забезпечує
ДСП «Екоцентр», відповідно до Регламенту, що погоджується
Держатомрегулюванням.
 Система радіаційно-екологічного моніторингу та радіаційно-
дозиметричного контролю у зоні відчуження формувалась після
аварії і пройшла 35-річний шлях становлення та розвитку у складних
умовах, які визначались високими рівнями радіоактивного
забруднення, їх значними градієнтами та неоднорідністю, динамікою
у часі, антропогенною діяльністю, статусом зони як радіаційно-
небезпечної, непридатної для проживання населення території.
 Цілодобовий збір, обробку інформації про радіаційний стан для
своєчасного виявлення перевищень встановлених контрольних рів-

нів і підготовки проєкту управлінських рішень виконується за
допомогою комплексної системи радіаційного моніторингу і раннього
попередження у складі:
39 датчиків виміру потужності еквівалентної дози гамма-
випромінювання «Gamma TRACER», що розташовані на території зони
відчуження, проммайданчику ЧАЕС та у м. Славутич із діапазоном
вимірювання ПЕД: 20 нЗв/год - 10 Зв/год.
14 аспіраційних установок «АУРА-02» для вимірювання концентрації
радіоактивних аерозолів в приземному шарі атмосфері шляхом
прокачування через фільтр Петрянова, та подальшого вимірювання
в лабораторних умовах;
3 автоматизовані пости контролю параметрів рівня, температури та
рН води р. Прип’ять;
3 автоматизовані метеостанції Vaisala MAWS301 для вимірювання
температури повітря, тиску, швидкості та напряму вітру;
наземна акустична станція виміру швидкості та напрямку вітру
«SODAR XFAS»;
система інтегрування даних (СІД): призначена для нерозповсюдження
радіаційно-забруднених матеріалів, обладнання та автотранспорту за
межі зони відчуження у складі 3-х портальних моніторів «МПС
КОРДОН-МН» із блоками вимірювання гамма-випромінення та
нейтронного потоку, що включає онлайн відео спостереження за         
КДП «Дитятки» та архівацію відео файлів. 
 Система моніторингу зони відчуження інтегрована із програмним
комплексом «RODOS», адаптованим до конкретних умов зони та
призначеним для прогнозування поширення радіоактивних речовин
на відстанях до 800 км і оцінки радіаційного впливу радіаційних
аварій, у тому числі лісових пожеж, повеней, смерчів в зонах із
підвищеним рівнем радіаційного забруднення, що спричиняє
вторинний підйом і перенесення радіонуклідів повітряним та
водними шляхами.
 Для оцінки доз опромінення, що отримує персонал під час гасіння
пожеж у зоні відчуження використовується програмний модуль
«ChernobylFire», розроблений у 2015 році за проєктом Організації з
безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ) та міжнародної ініціативи
«Довкілля та безпека» (ENVSEC).
 Для оперативного обміну інформацією у єдиному міжнародному
форматі IRIX ДСП «Екоцентр» розроблено, і у 2021 році впроваджено
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програмне забезпечення для передачі даних моніторингу з постів
контролю ПЕД через Центр прогнозування наслідків радіаційних
аварій УкрГМЦ до МАГАТЕ.
 За результатами аналізу звітної інформації про радіаційний стан
зони відчуження, що надається ДСП «Екоцентр» до
Держатомрегулювання, відмічено такі основні показники:
об’ємна активність радіонуклідів у приземному шарі атмосферного
повітря на пунктах автоматизованої системи контролю радіаційного
стану (далі – АСКРС) ближньої зони коливалася в діапазоні:
137Cs - 4,7E-06 – 2,7Е-03 Бк/м3, (мах на АСКРС ВРП-750 у лютому;
90Sr - 1,7E-06 – 1,0Е-03 Бк/м3 (мах АСКРС Нафтобаза у липні);
238Pu - 1,4E-09 – 8,1Е-05 Бк/м3 (мах АСКРС Нафтобаза у липні);
239+240Pu - 1,7E-09 – 2,0Е-04 Бк/м3 (мах АСКРС Нафтобаза у липні);
241Am – 7,4E-08 – 6,1Е-05 Бк/м3 (мах АСКРС ВРП-750 у лютому).
 На пунктах АСКРС дальньої зони значення об’ємної активності
радіонуклідів у приземному шарі атмосферного повітря коливалися у
діапазоні:
137Cs –1,1E-06 – 6,1Е-04 Бк/м3, (максимальне значення зафіксовано
на АСКРС Чистогалівка у травні); 
90Sr –2,2E-07 – 5,7Е-05 Бк/м3 (мах АСКРС Чистогалівка у лютому);
238Pu–6,2E-11 – 2,6Е-07 Бк/м3 (мах АСКРС Буряківка у лютому);
239+240Pu - 1,1E-09 – 5,6Е-07 Бк/м3 (мах АСКРС Буряківка у лютому); 
241Am – 2,3E-08 – 7,4Е-06 Бк/м3 (мах АСКРС Буряківка у квітні).
 У місцях найбільш тривалого перебування персоналу ЗВ на пункті
АСКРС Чорнобиль об’ємна активність радіонуклідів у приземному
шарі атмосферного повітря коливалася у діапазоні:
137Cs - від 2,8Е-06 до 6,6Е-05 Бк/м3 (максимальне значення у травні);
90Sr - від 9,4Е-07 до 1,0Е-05 Бк/м3 ( у серпні);
238Pu - від 7,8Е-11 до 7,0Е-08 Бк/м3 (у вересні);
239+240Pu - від 1,4Е-09 до 1,8Е-07Бк/м3(у вересні);
241Am - від 2,8Е-08 до 7,8Е-06 Бк/м3 (у липні).
 На пункті АСКРС Дитятки об’ємна активність радіонуклідів у
приземному шарі атмосферного повітря змінювалася у діапазоні:
137Cs – від 7,2Е-07 до 3,9Е-05 Бк/м3 (максимальне значення у
жовтні);
90Sr - від 2,2Е-07 до 3,6Е-06 Бк/м3 (у жовтні);
238Pu - від 6,1Е-11 до 5,9Е-08 Бк/м3 (у листопаді);
239+240Pu - від 1,2Е-09 до 3,7Е-08Бк/м3( у лютому);
241Am - від 2,2Е-08 до 7,6Е-06 Бк/м3( у березні).

  У приземному шарі атмосферного повітря ПЗРВ «Буряківка» об’ємна
активність радіонуклідів змінювалася у діапазоні:
137Cs – від 4,5Е-06 до 5,4Е-04 Бк/м3 максимальне значення (у
вересні);
90Sr - від 1,1Е-06 до 4,8Е-05 Бк/м3 (у лютому);
238Pu - від 8,7Е-11 до 4,6Е-07 Бк/м3 (у березні);
239+240Pu - від 2,1Е-09 до 9,6Е-07Бк/м3 (у березні);
241Am - від 6,1Е-08 до 3,9Е-05 Бк/м3 (у травні).
 Середньомісячна щільність атмосферних випадінь у ближній зоні
коливалась у діапазоні від 0,02 до 12,9 Бк/(м2´добу) з максимальними
значення у травні на пункті спостереження «1 км південь» - 12,9
Бк/(м2´добу) та на ПС «3 км південний захід» у серпні - 11,4              
 Бк/(м2/добу).
 Середньомісячна щільність атмосферних випадінь у дальній зоні
коливалась у діапазоні від 0,004 до 1,0 Бк/(м2´добу) з максимальними
значеннями на ПС «Чистогалівка» у липні.
  Загалом об’ємна активність радіонуклідів в приземному шарі
повітря ЗВ (на пунктах АСКРС) у 2021 році зменшилася в порівнянні з
минулим роком від 2 до 50 разів. Таке зниження значень об’ємної
активності радіонуклідів у повітрі ЗВ порівняно з 2020 роком
пояснюється сприятливими погодними умовами, зокрема, опадами,
та відсутністю масових пожеж у природних екосистемах, які тривали
навесні 2020 року.

 Поверхневі води
 Виміряна об’ємна активність 137Сs у річках у завису була
найменшою у водах р Прип’ять біля м. Чорнобиль - 2,0 - 37 Бк/м3 та
р. Уж біля с. Черевач 1,0 - 15 Бк/м3. Найбільша об’ємна активність
137Сs в завису відмічалася у пробах води біля випускної
гідротехнічної споруди лівобережного польдеру (ГТС № 7) 2100 Бк/
м3. Така закономірність характерна і для виміряної об’ємної
активності у пробах 137Сs у розчині: найменші значення у воді р.
Прип’ять 5,0 - 52 Бк/м3 і р. Уж 8,0 - 77 Бк/м3, найбільша у пробах води
біля ГТС №7 2400 Бк/м3.
  Виміряна об’ємна активність 90Sr найменшою була у р. Прип’ять в
межах 25 – 120 Бк/м3 і р. Уж – 25 – 140 Бк/м3, найбільшою у воді біля
випускної гідротехнічної споруди лівобережного польдеру 990 -          
20 000 Бк/м3.
  Серед контрольованих водних об’єктів максимальні значення

об'ємної активності радіонуклідів спостерігалися в озері Азбучин:
90Sr – 740000 Бк/м3 – у червні, 910000 Бк/м3 – у липні, 960000 Бк/м3
– у серпні ; 137Сs у завису в листопаді – 1970 Бк/м3, у грудні – 1660
Бк/м3, 137 Сs у розчині: у травні – 10200 Бк/м3, у червні – 14800 Бк/
м3, у липні – 14300 Бк/ м3. У озері Глибоке: 90Sr – 110 000 Бк/м3 у
травні і жовтні; 137Сs у завису – 360 Бк/м3 і 137 Сs у розчині – 7400
Бк/м3 у лютому.

 Підземні води
 Моніторинг вмісту радіонуклідів у підземних водах проводився на
трьох водоносних комплексах - четвертинному (145 свердловин),
еоценовому (водозабір ЧАЕС, м. Прип’ять) та сеноман -
нижньокрейдовому (водозабір м. Чорнобиль та міський водопровід).
Об’ємна активність радіонуклідів у воді з еоценового водоносного
комплексу (Янівська гілка Прип’ятського водозабору) становила:
137Cs – 0,9-2,1 Бк/м3; 90Sr – 2,5-8,5 Бк/м3. 
 Об’ємна активність радіонуклідів у воді з сеноман-
нижньокрейдового водоносного комплексу (водозабір у м.
Чорнобиль) визначена на рівні: 137Cs – 0,4-1,0 Бк/м3; 90Sr – 3,0-6,0
Бк/м3.
 Об’ємна активність радіонуклідів у воді безпосередньо в місцях
споживання (водопровід у м. Чорнобиль): 137Cs – 0,1-3,5 Бк/м3; 90Sr
– 1,8-9,4 Бк/м3. 
 Максимальні значення об’ємної активності 90Sr у воді контрольно-
спостережних свердловин водоносного комплексу у четвертинних
відкладах були зафіксовані в районах озера Азбучин, старої Будбази,
Семиходського затону, Янівського затону і становили 1100000,
98000, 65000, 61000 Бк/м3 відповідно. У районі с. Лісового у воді
свердловин К-13Д і 172/Q2 максимальна об’ємна активність 137Cs
досягла 29000 Бк/м3 і 33000 Бк/м3 відповідно. Стабільно високі
значення об'ємної активності 137Cs у воді цих свердловин
спостерігаються після затоплення у 2013 році території пунктів
тимчасової локалізації радіоактивних відходів у зоні відчуження (далі
– ПТЛРВ) талими і дощовими водами. Поза площами розміщення
радіоактивних відходів переважна більшість значень вмісту 90Sr
знаходяться в межах 100-400 Бк/м3, 137Cs - 20-40 Бк/м3. Радіаційний
стан ґрунтових вод у межах ПЗРВ «Буряківка», «Підлісний», «3-я черга
ЧАЕС» відзначається певною сталістю без виражених тенденцій
зростання вмісту 90Sr як основного забруднювача. У виміряних
пробах вміст 90Sr коливався від 20 до 3800 Бк/м3.
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 За результатами проведення моніторингу підземних вод
спостерігаються такі тенденції:
зростання об’ємної активності 90Sr у підземних водах в районах
озера Азбучин, ПЗРВ «Підлісний», внаслідок осушення водойми -
охолоджувача; 
зростання об’ємної активності 90Sr в районі ПЗРВ «ІІІ-черга ЧАЕС»
після стабілізації режиму, внаслідок осушення водойми -
охолоджувача;
стабілізація рівнів залягання підземних вод на ПЗРВ «Підлісний»,
ПЗРВ «ІІІ - черга ЧАЕС» з потенціалом до подальшого падіння рівнів
залежно від геолого-гідрогеологічних і кліматичних факторів;
зниження рівня залягання підземних вод на ПЗРВ «Буряківка»
(кліматичні і гідрогеологічні фактори) з тенденцією до зростання
об’ємної активності 90Sr в окремих свердловинах (свердл.139, 147).

 
Потужність еквівалентної дози
гамма-випромінювання у повітрі

   У 2021 році значення ПЕД у зоні відчуження коливалися у межах від
60 до 9440 нЗв/год з максимальним значенням на посту АСКРС ДГС-2
у січні.
 У порівнянні з минулим роком, у цілому по зоні відчуження
спостерігається зменшення показників ПЕД гамма-випромінювання
на 4 %, що пояснюється радіоактивним розпадом 137Cs (основний
радіонуклід, який формує гамма-фон зони відчуження). 
 Після встановлення у проєктне положення нового безпечного
конфайнменту (далі - НБК) з 2016 року, спостерігається зменшення
ПЕД (20-50%) на території проммайданчика ЧАЕС (пункти АСКРС:
ДГС-2, ВЗС-2 та СРТВ). Перевищень контрольних рівнів ПЕД гамма-
випромінювання за 2021 рік не зареєстровано. 
 

 
 
 
 

Малюнок. Візуалізація вимірювань ПЕД онлайн на інтернет-порталі
 http://www.srp.ecocentre.kiev.ua/MEDO-PS/index.php

 

 Система радіаційно-екологічного моніторингу зони відчуження
адекватно реагує на зміни радіаційного стану приземного шару
атмосфери та, у випадку погіршення ситуації, є основою для надання
пропозицій до ДАЗВ, з метою прийняття управлінських рішень.
 Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від                     
07 червня 2017 року №  380-р. «Про затвердження проекту
«Будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного
палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій»»,
інформування державних органів, органів місцевого
самоврядування та населення про стан радіаційної безпеки об’єкту і
навколишнього природного середовища на всіх етапах його
будівництва та експлуатації має здійснюватися постійно, у режимі
реального часу, з використанням автоматизованої системи
контролю радіаційної обстановки (далі - АСКРО) зони відчуження
території, що зазнала радіоактивного забруднення.

 Об’єктова система радіаційного моніторингу
 Інституту ядерних досліджень НАН України

 Радіаційний контроль навколишнього природного середовища у
санітарно-захисній зоні (300 м) та зоні спостереження (5км)
дослідницького ядерного реактора ВВР-М Інституту ядерних
досліджень НАН України в м. Київ, здійснює Центр екологічних
проблем ядерної енергетики, шляхом: відбору проб на стаціонарних
постах; контролю ПЕД гамма-випромінювання; контролю питомої
бета-активності та вмісту основних дозоформуючих штучних
радіонуклідів у атмосферних опадах та випадіннях; контролю
питомої бета-активності стічних вод із каналізаційних колекторів;
визначення ефективності техногенних і природних бар’єрів;
контролю радіоактивного забруднення ґрунту і рослинності.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Малюнок. Схема розміщення стаціонарних точок радіаційного контролю на території
санітарно-захисної зони дослідницького ядерного реактору ВВР-М

 За даними Звіту Інституту ядерних досліджень НАН України, за       
2021 рік ПЕД гамма-випромінювання на відстані 1 м. від землі у
контрольних точках СЗЗ та ЗС знаходилась у діапазоні багаторічних
значень і коливалась від 0.08 (Нижні сади) до 0.17 мкЗв/год
(Корчувате) (при похибці вимірювань 20% і контрольному рівні ПЕД
– 0.26 мкЗв/год). 
 Максимальна щільність випадінь бета-активних радіонуклідів
спостерігалась на посту у північно-західному напряму на відстані
270м від вентиляційної труби реактора у 2015 році – 280 Бк/м2. У
2021 році значення випадінь на цьому посту зафіксовані на рівні
86.6 Бк/м2. 
 Значення концентрації бета-активних аерозолів у атмосферному
повітрі за період 2012-2021 років знаходились на межі чутливості
вимірювальних приладів. Середньо квартальна бета-активність
скидів становила від 0.25 до 0.93 Бк/л, що відповідає рівням
природної активності підземних і поверхневих вод району
розташування майданчику Інституту ядерних досліджень НАН
України. Середня об’ємна активність 137Cs у пробах рослинності за
звітній період складала 4.3 Бк/кг , що не перевищує встановлений
НРБУ-97 допустимий рівень – 40 Бк/кг. Радіаційний вплив на об’єкти
навколишнього середовища і населення при нормальній
експлуатації дослідницького реактора, за даними проведених
Інститутом ядерних досліджень НАН України спостережень, відсутній.
 Для незалежного, від оператора дослідницької ЯУ, дослідження
діапазону природних коливань гамма-фону у повітрі, інформування
персоналу, відвідувачів та громадськості про радіаційний стан на
межі 5-кілометрової зони спостереження Інституту ядерних
досліджень НАН України, у щоденному режимі та на випадок
виникнення надзвичайних ситуацій, у центральному офісі
Держатомрегулювання (вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ), у 2021 році
встановлено власний радіаційно-інформаційний комплекс. Комплекс
у автоматичному режимі вимірює та відображає на світовому табло і
персональному комп’ютері інформацію про ПЕД гамма-
випромінювання у атмосферному повітрі. При перевищенні
порогового рівня ПЕД (0,3 мкЗв/год – приблизно два фонових
значення) спрацьовує звукова та світлова сигналізація. Програма
RadMonitor, що встановлена на робочому місці прес-секретаря ІКЦ
Держатомрегулювання, дозволяє візуалізувати дані вимірювань ПЕД,
зберігати їх, будувати графіки та друкувати звіти про результати
вимірювань за визначений період.
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 Радіаційний моніторинг атмосферного повітря
 У районі розташування АЕС радіаційний моніторинг атмосферного
повітря контролюється за такими параметрами: рівні газо-
аерозольних викидів в атмосферу через вентиляційні труби АЕС;
концентрація радіонуклідів в атмосферному повітрі; активність
радіоактивних опадів із атмосфери (щільність випадінь); потужність
дози гамма-випромінювання на місцевості.
 

 Рівні газо-аерозольних викидів АЕС в атмосферу
 Рівні газо-аерозольних викидів АЕС у атмосферу визначаються
шляхом: безперервного контролю радіоактивності інертних
радіоактивних газів (ІРГ), довгоіснуючих нуклідів (ДІН), радіонуклідів
йоду у вентиляційних трубах АЕС автоматизованими системами газо-
аерозольних викидів; гамма-спектрометричного аналізу проб
аерозолів, осаджених на фільтрах АФА-РМП-20 і відібраних з
вентиляційних труб АЕС; гамма-спектрометричного аналізу проб
газової та аерозольної фракцій радіоактивного йоду, відібраних з
вентиляційних труб АЕС. 
  Для кожної АЕС розроблені та затверджені у встановленому порядку
допустимі рівні газо-аерозольних викидів.

 
Таблиця. Контрольні рівні (КР) та межі газо-аерозольних викидів (МВ) ІРГ, ДІН та радіонуклідів

йоду АЕС у навколишнє середовище у 2021 року
 

 Сумарний індекс газо-аерозольного викиду є кількісною оцінкою
величини газо-аерозольного викиду, вираженою у процентах по
відношенню до допустимого рівня викиду радіоактивної речовини
(ІРГ, ДІН, йод, 137Cs, 90Sr, 60Со, 58Со, 110mAg, 3H та інші радіонукліди)
та є сумою цих відношень.

  Сумарні індекси газо-аерозольних викидів радіоактивних речовин за
2021 рік у ВП «Запорізька АЕС», ВП «Рівненська АЕС»,     
 ВП «Хмельницька АЕС» та ВП «Південноукраїнська АЕС» не
перевищують рівня одного відсотка від допустимого викиду та
становлять не більше: ВП «Запорізька АЕС» – 0,84%; ВП «Рівненська
АЕС» – 0,78%; ВП «Хмельницька АЕС» – 0,18%; ВП «Південноукраїнська
АЕС» – 0,21%.
 Перевищень допустимих, контрольних рівнів газо-аерозольних
викидів у 2021 році на АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» за даними
регламентних спостережень не зафіксовано. Рівні сумарних індексів
газо-аерозольних викидів радіоактивних речовин у навколишнє
середовище за даними багаторічних спостережень залишаються
стабільно низькими.

 Вміст радіоактивних речовин у атмосферному
повітрі населених пунктів

  У таблиці надано зведену інформацію про рівні вмісту реперних
радіонуклідів цезію-137 і стронцію-90 у атмосферному повітрі у межах
30-км зон спостереження АЕС у 2021 році.

 
 
 
 
 
 

*у ВП РАЕС відповідно до Регламенту радіаційного контролю не передбачено контроль 90Sr в
атмосферному повітрі населених пунктів за нормальної експлуатації.

  Вміст радіонуклідів цезію-137 та стронцію-90 в атмосферному повітрі
навколо АЕС порівняно з «нульовим фоном» показує, що ці
концентрації є величинами одного порядку. Радіаційний стан
атмосферного повітря у районах розташування АЕС у 2021 році
залишався на рівні «нульового фону» з урахуванням глобальних
випадінь і впливу наслідків аварії на ЧАЕС.
  У районі розташування діючих атомних станцій значення ПЕД
гамма- випромінювання у 2021 році знаходились у таких межах: ВП
«Запорізька АЕС» – 0,05-0,25 мкЗв/год; ВП «Південноукраїнська АЕС» –
0,07-0,12 мкЗв/год; ВП «Рівненська АЕС» – 0,05-0,15 мкЗв/год; ВП
«Хмельницька АЕС» – 0,09-0,14 мкЗв/год. 

 

Протягом року коливання ПЕД спостерігалось у діапазоні 0.12-0.18
мкЗв/год із переважними значеннями 0.13-0.14 мкЗв/год. 
 У разі перевищення встановленого порогового рівня ПЕД,
спрацювання звукової та світлової сигналізації, відповідальні особи
або оперативні чергові ІКЦ Держатомрегулювання мають додатково
перевірити рівень ПЕД радіометром-дозиметром RadEye та у разі
підтвердження перевищення порогового рівня повідомити
керівництво Держатомрегулювання, а при реєстрації ПЕД 0,5 мкЗв/год
і вище – оперативно-чергову службу Державної служби України з
надзвичайних ситуацій. 
 За результатами об’єктових і відомчих моніторингових спостережень
аварійних ситуацій та інших подій, що супроводжуються змінами
радіаційної обстановки на території України, у 2021 році не
зафіксовано.

 Системи радіаційного моніторингу
у зонах спостережень ВП АЕС

 Основним критерієм оцінки радіаційного впливу АЕС є дози
опромінення персоналу та населення, які визначаються шляхом
регламентних вимірювань та розрахунків. 
 Оцінка радіаційного впливу АЕС проводиться на підставі інформації
про величини газо-аерозольних викидів і водних скидів
радіоактивних речовин у навколишнє середовище, дози опромінення
персоналу, вміст радіонуклідів у об’єктах навколишнього природного
середовища у зонах спостережень АЕС. 
 У регламентах радіаційного контролю ВП АЕС, що погоджені
Держатомрегулювання, встановлені обсяги, види та періодичність
вимірювань і спостережень для цілей радіаційного контролю джерел
випромінювання та радіаційного моніторингу довкілля.
 Складовою частиною радіаційного захисту є сукупність захисних
бар’єрів на шляху надходження радіонуклідів у навколишнє
середовище та контроль їх цілісності.
 Результати радіаційного контролю та відомості про стан радіаційної
безпеки на АЕС надаються у квартальних та річних звітах ВП АЕС та
ДП «НАЕК «Енергоатом», основні дані з яких наведені нижче. 
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кого водосховища питома активність 137Cs становила менше 4,9 Бк/
м3, по 90Sr протягом року середня питома активність становила 16,0
Бк/м3. Вміст стронцію у воді водосховища обумовлений
надходженнями аварійних викидів чорнобильського походження у р.
Дніпро. За даними «нульового фону» концентрація радіонуклідів у воді
Каховського водосховища до пуску ЗАЕС становила: 137Cs – (2,6±0,8)
Бк/м3, 90Sr - (24,3±1,2) Бк/м3.
 За даними «нульового фону» концентрація 137Cs у воді р. Стир до
пуску Рівненської АЕС становила 3,7-22,2 Бк/м3. Протягом 2021 року
вміст цього радіонукліда у воді р. Стир до АЕС (с. Маюничі) становив
менше 2,4 Бк/м3, у контрольному створі (с. Сопачів) – менше                
 3,2 Бк/м3. Концентрація радіонуклідів у воді р. Південний Буг до пуску
Південноукраїнської АЕС становила по 137Cs – 13,0 Бк/м3, по 90Sr –
13,0-17,0 Бк/м3; у воді водойми-охолоджувача: 137Cs – 31,0 Бк/м3,
90Sr – 7,4 Бк/м3. У 2021 році концентрація радіонуклідів у воді
водойми-охолоджувача по 137Cs зареєстрована на рівні менше                 
3,8 Бк/м3, у річці – також менше 3,8 Бк/м3, по 90Sr у водоймі-
охолоджувачі у межах 11,0-15,0 Бк/м3, у річці – від 11,0 до 12,0 Бк/м3.
  За даними «нульового фону» концентрація радіонуклідів у воді р.
Горинь до пуску Хмельницької АЕС становила по 137Cs – 7,4 Бк/м3, по
90Sr – 14,8 Бк/м3. У 2021 році концентрація радіонуклідів у воді
водойми-охолоджувача по 137Cs зареєстрована у межах 7,77 – 12,3
Бк/м3 , у р. Горинь – 9,1– 11,3 Бк/м3; по 90Sr у водоймі – 5,7 – 9,99 Бк/
м3 , у р. Горинь – 3,64 – 5,83 Бк/м3.
 Аналіз вмісту радіонуклідів цезію та стронцію у воді поверхневих
водойм АЕС порівняно з «нульовим фоном» показує, що ці
концентрації є величинами одного порядку і можуть відрізнятися
через природні умови: пора року, паводки, засуха тощо. 
 У 2021 році здійснювався моніторинг тритію у воді водойми-
охолоджувача ВП «Запорізька АЕС» і прилеглої акваторії Каховського
водосховища, на ВП «Рівненська АЕС», ВП «Південноукраїнська АЕС»
та ВП «Хмельницька АЕС» – у водах річок Стир, Південний Буг та
Горинь.
 За результатами моніторингу вміст тритію у воді водойми-
охолоджувача ВП «Запорізька АЕС» не перевищував 340,0 кБк/м3. У
воді Каховського водосховища максимальна концентрація тритію
зареєстрована на рівні 45,0 кБк/м3. Питома активність тритію у воді р.
Стир до ВП "Рівненська АЕС" зафіксована на рівні 6,90 кБк/м3, після ВП
«Рівненська АЕС» (контрольний створ) – 20,9 кБк/м3. 

 Коливання рівня ПЕД знаходиться на рівні багаторічних
спостережень. У 2021 році радіаційні показники атмосферного
повітря не перевищували нормативних значень, стан радіаційного
забруднення атмосферного повітря у районі розташування АЕС
залишався стабільним. 

 
 Радіаційний моніторинг стану поверхневих вод

 Радіаційний стан поверхневих вод у місцях розташування АЕС
контролюється відповідно до регламентів радіаційного контролю та
стосується таких об’єктів:
радіоактивні скиди атомних станцій у зовнішні водойми;
зовнішні водойми: водойми-охолоджувачі, ріки, водосховища.
 Радіоактивні скиди АЕС у зовнішні водойми (водойми-охолоджувачі)
формуються, переважно, за рахунок скиду дебалансних вод з баків
хімводоочистки та за рахунок продувки бризкальних басейнів
відповідальних споживачів технічного водопостачання. Для кожної
АЕС встановлено ліміт скиду радіоактивних речовин у навколишнє
середовище (за межі проммайданчика).
 Річні рівні водних скидів основних радіонуклідів на всіх АЕС ДП «НАЕК
«Енергоатом» кількісно оцінюються індексом скиду. Індекс скиду
виражено в процентах по відношенню до встановленого ліміту скиду.
Сумарні індекси скиду рідких радіоактивних речовин станом на ІІІ
квартал 2021 року за радіонуклідами (3Н, 137Cs, 134Cs, 60Co, 54Mn,
90Sr) становили: ВП «Запорізька АЕС» – 1,66 %; ВП «Рівненська АЕС» –
0,84 %; ВП «Південноукраїнська АЕС» – 2,69 %; ВП «Хмельницька АЕС» –
0,15 %.
  Максимальний індекс водного скиду радіонуклідів становив 2,69 % у
ВП «Південноукраїнська АЕС», тобто фактичний максимальний скид
радіоактивних речовин становить не більше 2,69% від допустимого
рівня скиду.
  На всіх АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» за 2021 рік не зафіксовано
перевищень допустимих рівнів водних скидів радіоактивних речовин
у відкриті водойми та не відмічаються тенденції до зростання індексів
водного скиду радіонуклідів у порівнянні з періодом 2018–2020 роки.

Вміст радіоактивних речовин у воді поверхневих водойм
 У 2021 році вміст радіоактивних речовин у воді водойми-
охолоджувача ВП «Запорізька АЕС» становив по 137Cs - < 4,9 Бк/м3, по
90Sr протягом року змінювався від 15,0 до 20,0 Бк/м3, у воді Каховсь-
 

17

  У ВП «Південноукраїнська АЕС» максимальний вміст тритію,
зареєстрований у воді р. Південний Буг, до та після АЕС становив –
20,0 кБк/м3, у воді водойми-охолоджувача ВП «Південноукраїнська
АЕС» – 281,0 кБк/м3. 
  У воді водойми-охолоджувача ВП «Хмельницька АЕС» вміст тритію
зареєстровано у межах від 62,7 до 74,5 кБк/м3, у воді р. Горинь до АЕС
– від 1,67 до 6,83 кБк/м3, після ВП «Хмельницька АЕС» (контрольний
створ) – 2,5–14,1 кБк/м3. Відповідно до НРБУ-97, допустима
концентрація тритію у питній воді становить 3,0Е+4 кБк/м3.
 Протягом 2021 року радіаційні показники стану поверхневих вод не
перевищували нормативних значень.

Вміст радіоактивних речовин у ґрунтах на постах радіаційного
контролю зон спостережень АЕС

 Показники щільності забруднення ґрунту знаходяться у межах
значень «нульового фону». Найвищі рівні забруднення ґрунту
спостерігаються у районі розташування ВП «Рівненська АЕС», що
може пояснюватися нерівномірним характером радіоактивних
випадінь, що були обумовлені Чорнобильською аварією.

 Таблиця. Щільність забруднення поверхневого шару ґрунту цезієм-137 у 2021 році
на постах радіаційного контролю на відстані від АЕС, Бк/м2

 
 Як видно з таблиці, на відстані від АЕС, у зоні спостереження
щільність забруднення ґрунту може бути вище, ніж у санітарно-
захисній зоні. Така ситуація може пояснюватися видаленням,
перемішуванням природнього верхнього шару ґрунту внаслідок
інтенсивної техногенної діяльності у межах санітарно-захисної зони.
 У 2021 році експлуатація АЕС не викликала змін, які можуть свідчити
про погіршення радіаційного стану територій навколо майданчиків
АЕС.
 Радіаційні параметри у 2021 році не перевищували нормативних
значень та не спричиняли погіршення стану навколишнього
природного середовища. Радіаційний захист персоналу, населення і
навколишнього природного середовища забезпечувався на
достатньому рівні.



 
 
 

Малюнки. Зберігання РРВ у сховищах АЕС
 

  РРВ складаються з кубового залишку (далі – КЗ) – продукту переробки
трапних вод на випарних установках, а також відпрацьованих
фільтроматеріалів (іонообмінні смоли) і шламів. Продукти переробки
кубового залишку на установках глибокого випарювання у вигляді
«сольового плаву» (далі – СП) відносяться до ТРВ згідно наказу
Міністерства охорони здоров’я України від 17 грудня 2020 року №
2935 «Про внесення змін до Основних санітарних правил
забезпечення радіаційної безпеки України», зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 25 січня 2021 року за № 98/35720.
  Накопичення відпрацьованих сорбентів та шламів має тенденцію до
зростання внаслідок відсутності установки з переробки
відпрацьованих сорбентів та шламів. Тому пріоритетним завданням
експлуатуючої організації є розробка рецептур з іммобілізації
відпрацьованих сорбентів та шламів для можливості започаткування
їх переробки, як передбачено заходом 2.3 Комплексної програми
поводження з РАВ у ДП «НАЕК «Енергоатом» ПМ-Д.0.18.174-16
«Розробка рецептур іммобілізації відпрацьованих фільтруючих
матеріалів та шламів ВП АЕС та проведення іммобілізації дослідної
партії фільтруючого матеріалу та шламів АЕС.
 Відповідно до проєктів діючих АЕС, спеціальні сховища для
зберігання СП не передбачались. Тимчасове зберігання контейнерів
з СП на майданчиках АЕС здійснюється у комірках сховищ твердих
радіоактивних відходів (далі – СТРВ). 
 На ВП «Запорізька АЕС», ВП «Рівненська АЕС», ВП «Хмельницька АЕС»
відбувається постійне накопичення упаковок із СП і, відповідно,
збільшення заповнення приміщень (комірок), що використовуються
для зберігання контейнерів із СП. Для стабільної роботи АЕС має бути
постійна наявність вільних об’ємів з розміщення технологічних РАВ.
Для забезпечення можливості зберігання СП на ВП «Запорізька АЕС»
розпочато будівництва «легкого ангарного сховища».

 За відсутності у ВП «Південноукраїнська АЕС» технологій та
обладнання з переробки рідких радіоактивних відходів, для
запобігання повного заповнення баків РРВ, КЗ повторно
випарюється на випарних апаратах СВО, що призводить до
підвищення солевмісту КЗ та, в подальшому, до утворення у баках
твердих сольових відкладень. Впровадження у       
ВП «Південноукраїнська АЕС»  технологій та обладнання з переробки
КЗ є актуальним завданням у контексті довгострокової експлуатації
енергоблоків.
 Джерелами твердих відходів на АЕС є: матеріали, які утворюються під
час ремонтних та регламентних робіт з обслуговування
технологічного обладнання; засоби індивідуального захисту
персоналу; деталі обладнання та трубопроводів, відпрацьовані
фільтри спецвентиляції тощо. 
 Основні об’єми ТРВ (понад 80%) утворюються під час технічного
обслуговування та ремонту, а також реконструкції (модернізації)
енергоблоків. Більшість об’єму у складі ТРВ – це ганчір’я,
теплоізоляція, метал, фрагменти бетонних конструкцій (75 – 80%). 
  ТРВ збираються у місцях їх утворення, сортуються по категоріях (по
потужності дози гама-випромінювання) та транспортуються на СТРВ. 
 СТРВ на майданчиках АЕС являють собою залізобетонні конструкції,
що складаються із окремих відсіків для розміщення РАВ у залежності
від рівня активності. Відсіки обладнані системою пожежної
сигналізації, автоматичною системою пожежогасіння та витяжною
вентиляцією з очищенням повітря. Окремі відсіки СТРВ додатково
обладнані системою визначення та вилучення вологи.
 Завдяки введенню у 2019 році, у промислову експлуатацію
комплексів з переробки ТРВ ВП «Рівненська АЕС» та ВП «Запорізька
АЕС» більшість утворених у звітному періоді низькоактивних відходів
було перероблено на установках комплексу з переробки
радіоактивних відходів (далі – КПРАВ). У 2020-2021 роках
проводилось вилучення ТРВ з метою звільнення ємностей сховищ та
подальшою переробкою РАВ на установках пресування та
спалювання, а також на установці суперпресування контейнерів
КТРО-200, що тимчасово зберігались в приміщеннях сховищ ТРВ. 

 Безпечне поводження з радіоактивними відходами (далі – РАВ) є
одним із найважливіших факторів сталого розвитку ядерної
енергетики України, а також застосування радіаційно-ядерних
технологій у медицині, науці та промисловості.
 

 Поводження з радіоактивними відходами
на майданчиках АЕС

 Виробництво електричної енергії на АЕС супроводжується
утворенням РАВ. За даними щорічних звітів ДП «НАЕК «Енергоатом», у
середньому, на 1 млрд·кВт·год виробленої електроенергії, залежно від
типу реактора, утворюється до 27 м3 твердих РАВ (далі - ТРВ) та 35 м3
рідких РАВ (далі - РРВ). Показник утворення РАВ є важливою
характеристикою ефективності роботи АЕС, оскільки витрати
експлуатуючої організації на поводження з РАВ (тимчасове зберігання,
кондиціювання, переробка, характеризація та підготовка до передачі
на захоронення) включаються до собівартості виробництва
електроенергії. 
 Мінімізація утворення РАВ, як один з основних принципів безпеки
поводження з РАВ до їх захоронення, є предметом внутрішнього
контролю експлуатуючої організації та державного нагляду. 
 З 2015 року у ДП «НАЕК «Енергоатом» впроваджено нормативний
документ СОУ НАЕК 083:2015 «Встановлення контрольних рівнів
утворення та надходження до сховищ радіоактивних відходів на
атомних електростанціях. Методичні вказівки», відповідно до якого у
ВП АЕС розроблені, погоджені та введені в дію технічні регламенти
щодо визначення контрольних рівнів утворення та надходження РАВ
до сховищ, які періодично переглядаються. Перевищення
контрольних рівнів утворення РАВ на ВП АЕС не зафіксовано.
 Основним джерелом РРВ є трапні води (радіоактивно забруднені
стоки, які потрапляють через трапи до системи спецканалізації) –
неорганізовані протікання першого контуру; протікання басейну
витримки; води дезактивації приміщень, обладнання; скиди з
душових, саншлюзів; скиди з лабораторій, зокрема пробовідбір;
регенераційні й обмивальні води блочної установки знесолювання та
фільтрів установок спецводоочищення (далі – СВО); експлуатаційні
промивання обладнання реагентами, зокрема, випарних апаратів. 

 V. БЕЗПЕКА ПОВОДЖЕННЯ З
РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ 
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 Завдяки цим роботам зменшення об’єму ТРВ, що надходять у
сховища ВП «Запорізька АЕС», становить приблизно 38%.

 
Малюнок. Установка пресування       Малюнок. РАВ після           Малюнок. Установка спалювання 

на ВП «Запорізька АЕС»                              пресування                       КП РАВ на ВП «Запорізька АЕС»

 
Комплекс з переробки РАВ ВП «Рівненська АЕС»

 Комплекс переробки твердих РАВ «Рівненська АЕС» знаходиться у
промисловій експлуатації згідно Акту №  175-154-А-ЦДтаРАВ від 27
грудня 2019 року та наказу ВП «Рівненська АЕС» від 27 грудня 2019
року № 1148 «Про приймання КПРАВ в експлуатацію (промислову)».
 На виконання пункту 11 «Протоколу засідання Ради заступників
головних інженерів ВП АЕС, до компетенції яких належить питання
поводження з РАВ» № 10 від 02 січня 2020 року, ВП «Рівненська АЕС»
розроблено «Технічне рішення про переробку низькоактивних
радіоактивних відходів ВП «Рівненська АЕС», що задовольняють
критерії приймання на установку спалювання КПРАВ ВП ЗАЕС»                      
№ 175-47-ТР-ЦДтаРАВ, яке погоджено Держатомрегулювання             
 20 серпня 2020 року.
 На виконання підпункту 1 пункту 5.3 «Висновку державної експертизи
ядерної та радіаційної безпеки документів «Комплекс по переработке
радиоактивных отходов. Отчет по анализу безопасности. 175-1-ОАБ-
ЦДиРАО» та «Технологічний регламент безпечної експлуатації
комплексу з переробки радіоактивних відходів. 175-1-Р-ЦДтаРАВ» ВП
«Рівненська АЕС» підготовлено «Узагальнений звіт щодо
підтвердження сейсмостійкості систем та елементів нормальної
експлуатації, важливих для безпеки КПРАВ ВП РАЕС» 175-22-ЗВ-
ЦДтаРАВ, який погоджено Держатомрегулювання.
 

 Однак тенденція до збільшення обсягів накопичення РАВ усіх
категорій на ВП АЕС зберігається, що пов’язано зі збільшенням обсягів
робіт з ремонту та заміни обладнання під час ППР, та з відсутністю на
сьогодні можливості Державного спеціалізованого підприємства
«Центральне підприємство з поводження з радіоактивними
відходами» (далі – ДСП «ЦППРВ») здійснювати приймання РАВ АЕС на
довгострокове зберігання та захоронення на комплексі виробництв
«Вектор» (далі – КВ «Вектор»).
 

 Комплекс з переробки РАВ ВП «Запорізька АЕС»
 
 

 Малюнок. Комплекс з переробки РАВ                         Малюнок. Установка фрагментації ТРВ
 на ВП «Запорізька АЕС»                                                 на ВП «Запорізька АЕС» 

                                            

  Наказом ВП «Запорізька АЕС» від 05 червня 2020 року № 775 «Про
введення у промислову експлуатацію установки вилучення твердих
радіоактивних відходів», установка вилучення ТРВ введена у
промислову експлуатацію. 
  Відповідно до наказу ВП «Запорізька АЕС» від 10 грудня 2019 року          
№ 1555 «Про введення в промислову експлуатацію КПРАВ», комплекс
з переробки радіоактивних відходів введено в промислову
експлуатацію. З початку експлуатації КПРАВ до грудня 2021 року
перероблено:
на установці спалювання – 968 м3;
на установці суперпресування – 951,27 м3 (4679 контейнерів
КТРО-200 та 91 ПУ-0,17);
отримано продукту переробки – 1784 упаковок КТРОф-0,28 та                       
29 упаковок КТРОф-0,2.
  Наказом ВП «Запорізька АЕС» від 23 жовтня 2020 року № 1337 «Про
введення в промислову експлуатацію установки ультразвукової
дезактивації металевих РАВ», установка введена у промислову
експлуатацію. З початку експлуатації установки дезактивовано 2500 кг
металевих РАВ.
 

 З урахуванням документів, що підтверджують сейсмостійкість
важливих для безпеки установок та обладнання КПРАВ ВП
«Рівненська АЕС», Держатомрегулювання погоджено документ
«Установка извлечения твердых радиоактивных отходов. Программа
и методика испытаний М731.00.00.000ПМ».
  Ефект впровадження комплексу переробки ТРВ ВП «Рівненська АЕС»
у цілому дозволив зменшити об’єм РАВ, що надходять на тимчасове
зберігання у комірки сховищ ТРВ, на 41%. Кількість отриманого
продукту переробки за 2021 рік у вигляді упаковок РАВ КТРВф-0,2– 204
шт. 

 
 Малюнок. Комплекс з переробки РАВ                          Малюнок. Установка суперпресування ТРВ на

 ВП «Рівненська АЕС»                                                                  ВП «Рівненська АЕС»
 

 З метою підготовки до передачі на захоронення партії РАВ ВП 
 «Рівненська АЕС» розроблено та погоджено з Держатомрегулювання
«Технічне рішення про порядок переробки солебітумного компаунду
з подальшим захороненням». Згідно з цим Технічним рішенням, у
2020-2021 роках ВП «Рівненська АЕС» у співпраці з ДСП «Екоцентр»
виконано фізико-хімічну характеризацію специфічного потоку РАВ –
солебітумного компаунду (далі – СБК), відповідно до Методики фізико-
хімічної характеризації, та підготовлено Звіт за результатами фізико-
хімічної характеризації. Звіт про фізико-хімічну характеризацію СБК
схвалено Держатомрегулювання та рекомендовано застосовувати
для обґрунтування безпеки на етапах транспортування, зберігання,
підготовки до захоронення та захоронення цієї партії РАВ.
 Передача до ДСП ЦППРВ перших 60 упаковок СБК ВП «Рівненська
АЕС» здійснена у листопаді–грудні 2021 року.

 Будівництво комплексу з переробки РАВ
ВП «Хмельницька АЕС»

 У 2021 році здійснювалися заходи зі спорудження КПРАВ для
переробки накопичених у сховищах та утворених у процесі експлуа-
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  У грудні 2021 року погоджено «План (дорожня карта) дозвільної
діяльності на етапах будівництва та введення в експлуатацію КПРАВ
ВП ХАЕС» як робочий документ для взаємодії в рамках ліцензійного
процесу і отримання окремого дозволу на введення в експлуатацію
нового об’єкта інфраструктури на майданчику ВП «Хмельницька АЕС». 

 
Пріоритетні заходи щодо поводження з РАВ

на майданчиках АЕС
 Головним напрямом у сфері поводження з РАВ є створення сучасної
інфраструктури безпечного поводження з РАВ від їх утворення та
збирання до передачі на захоронення упаковок РАВ, які
відповідатимуть критеріям приймання до відповідних сховищ РАВ. 
 Основні напрями діяльності та заходи на 2017-2021 роки визначені у
Комплексній програмі поводження з радіоактивними відходами             
ДП «НАЕК «Енергоатом».
 За результатами попереднього розгляду оновленого документу
«Комплексна програма поводження з радіоактивними відходами у                     
ДП «НАЕК «Енергоатом» ПМ-Д.0.18.174-21», Держатомрегулювання
повідомлено про можливість введення у дію програми у
запропонованій редакції від початку 2022 року для забезпечення
безперервності процесу планування та звітності щодо поводження з
РАВ. Рішення щодо погодження документу в частині повноти і
достатності заходів, що передбачені програмою для забезпечення
безпеки установок та діяльності з переробки і зберігання РАВ на
майданчиках АЕС відповідно до норм і правил ЯРБ буде прийнято
Держатомрегулювання за результатами державної експертизи ЯРБ.
 У оновленій Комплексній програмі поводження з РАВ у ДП «НАЕК
«Енергоатом» на 2022-2026 роки передбачено такі пріоритетні заходи
щодо поводження з РАВ на майданчиках АЕС:
будівництво та введення експлуатацію КПРАВ на майданчиках ВП
«Хмельницька АЕС» (2022 рік) та ВП «Південноукраїнська АЕС»               
 (2023 рік); 
створення тимчасових сховищ легкого типу для зберігання
контейнерів з кондиційованими РАВ на майданчиках ВП «Запорізька
АЕС» (2022 рік) та ВП «Південноукраїнська АЕС» (2025 рік);
забезпечення спільно з ДСП «ЦППРВ» виконання робіт з приймання
СБК ВП «Рівненська АЕС» на захоронення у спеціально обладнане
приповерхневе сховище для низько- та середньоактивних
короткоіснуючих РАВ (далі – СОПСТРВ) КВ «Вектор»;
виконання комплексу заходів з розробки оптимальної рецептури

тації ВП «Хмельницька АЕС» РАВ у форму, що придатна для безпечного
тимчасового і довготермінового зберігання.
 Визначено підрядника будівництва, відбулись випробування
важливих для безпеки систем та елементів на підприємствах
виробників та їх постачання на майданчик ВП «Хмельницька АЕС»,
погоджено План зняття з експлуатації модульного сховища РАВ в
контейнерах типу «ББ-куб», майданчик якого планується
застосовувати для потреб КПРАВ, а також концептуальне технічне
рішення щодо впровадження системи радіаційного контролю КПРАВ
та інтеграції її в систему радіаційного контролю спецкорпусу              
 ВП «Хмельницька АЕС».
  До складу КПРАВ ВП «Хмельницька АЕС», згідно проєкту, входять:
установки вилучення твердих радіоактивних відходів зі сховища; 
установки сортування і фрагментації; 
установки спалювання, пресування (суперкомпактор), цементування,
виміру активності, дезактивації металу та обладнання, 
система для визначення характеристик бочок з радіоактивними
відходами, внутрішнього транспорту для обслуговуванні цих
установок.
  За результатами державної експертизи ЯРБ, погоджено: 
технічні специфікації «Установка спалювання твердих і рідких
радіоактивних відходів на органічному паливі з системою моніторингу
викидів КПРАВ Книга1 DNR 155104-1» та «Установка спалювання
твердих і рідких радіоактивних відходів на органічному паливі з
системою моніторингу викидів комплексу з переробки радіоактивних
відходів Книга2 DNR 155104-1-МЕ0533ВВ-ТСВ01»;
програму приймальних (заводських) випробувань МЕ0533-D211-030
«Система моніторингу хімічних та радіаційних викидів установки
спалювання твердих і рідких радіоактивних відходів на органічному
паливі комплексу з переробки радіоактивних відходів ВП ХАЕС»;
програми і методики заводських приймальних випробувань окремих
елементів і систем Установки спалювання твердих і рідких РАВ на
органічному паливі з системою моніторингу викидів;
програму приймальних випробувань на майданчику ВП «Хмельницька
АЕС «Система моніторингу хімічних та радіаційних викидів установки
спалювання твердих і рідких радіоактивних відходів на органічному
паливі комплексу з переробки радіоактивних відходів ВП ХАЕС»
МЕ0533-D211-031;
технічне завдання на систему радіаційного контролю комплексу з
переробки РАВ ВП «Хмельницька АЕС».
 

іммобілізації фільтруючих матеріалів та шламів, проведення
випробувань та переробка дослідної партії ФМ та шламів у ВП
«Запорізька АЕС» (2022 рік);
проведення у спеціалізованій лабораторії досліджень зразків РАВ АЕС
у частині вмісту альфа-, бета-, гама-випромінюючих нуклідів для
розрахунку радіонуклідних векторів для різних потоків РАВ (2022 рік);
завершення спільних робіт з Оператором сховищ з розробки та
обґрунтування критеріїв приймання на довгострокове зберігання та/
або захоронення кондиціонованих РАВ АЕС у існуючі сховища       
 КВ «Вектор» (Лот-3,ТРВ-1,ТРВ-2);
підготовка та узгодження з Держатомрегулювання технічних рішень
приймання РАВ АЕС України у сховища ТРВ-1,ТРВ-2; 
створення дільниць зі звільнення РМ від регулюючого контролю
тощо.
  У рамках проєкту Інструменту співпраці з ядерної безпеки U4/01/14A
«Визначення форм відходів, що забезпечують безпечну переробку,
зберігання та захоронення радіоактивних відходів, які зберігаються
на українських ядерно-енергетичних підприємствах» розроблено
технічні звіти «Детальний аналіз проблемних потоків РАВ» та
«Методика відбору проб та Методика вибору інструментів», які можуть
бути використані експлуатуючою організацією для цілей радіологічної
характеризації основних потоків РАВ та отримання даних для
розробки технологій переробки «проблемних» РАВ і можливих
способів їх захоронення. 
  Процес характеризації стосується таких проблемних потоків РАВ як
іонообмінні смоли, кубовий залишок та сольовий плав. Також
погоджено документ «Методика характеризації фільтруючого
матеріалу та шламів ВП «ЗАЕС» за радіаційними властивостями, у
рамках договору «Розробка рецептур іммобілізації фільтруючого
матеріалу та шламів АЕС та проведення іммобілізації дослідної партії
фільтруючого матеріалу та шламів АЕС (ВП ЗАЕС) з використанням
мобільної лінії» (МЕТ/02/15-11-2019).

 Поводження з РАВ на Державному спеціалізованому
підприємстві «Об’єднання «Радон»

  Збирання та зберігання РАВ, що утворюються в результаті діяльності
з використання ДІВ у медицині, науці, різних галузях промисловості, у
тому числі відпрацьованих ДІВ, що переведені у категорію РАВ,
здійснюється спеціалізованим підприємством по поводженню з РАВ – 
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Державним спеціалізованим підприємством «Об’єднання «Радон»
(далі – ДСП «Об’єднання «Радон»), до складу якого входять
Центральний виробничий майданчик (далі – ЦВМ), Дніпровська
міжобласна філія (далі – ДМФ), Львівська міжобласна філія                           
(далі – ЛМФ), Одеська міжобласна філія (далі – ОМФ), Харківська
міжобласна філія (далі – ХМФ).
 Відповідно до умов ліцензій, виданих Держатомрегулюванням на
право провадження діяльності з переробки, зберігання РАВ                    
ДСП «Об’єднання «Радон» здійснює: 
експлуатацію сховищ для контейнерного зберігання РАВ; 
обслуговування, контроль та моніторинг законсервованих сховищ
РАВ, заповнення яких здійснювалось у попередній період (до                 
1996 року) за технологією захоронення; 
 збирання, кондиціонування та перевезення РАВ до сховищ; 
експлуатацію станцій дезактивації спецодягу, білизни, засобів
індивідуального захисту; 
ведення державної системи обліку РАВ; 
участь у ліквідації радіаційних аварій.
 Сховища для зберігання РАВ, що експлуатуються ЦВМ, ДМФ, ЛМФ,
ОМФ та ХМФ ДСП «Об’єднання «Радон», являють собою будівлі
ангарного типу, у яких організоване контейнерне зберігання РАВ та
відпрацьованих ДІВ. Ці будівлі споруджені на майданчиках ДМСК у                   
90-тих роках ХХ століття після прийняття рішення щодо переходу
державних спеціалізованих підприємств з поводження з РАВ на
технологію зберігання РАВ. 
 
 

 
 Малюнки. Контейнерне зберігання РАВ у сховищах ангарного типу

 

  Законсервовані сховища РАВ, заповнені до 1996 року за технологією
захоронення, являють собою систему приповерхневих
залізобетонних сховищ РАВ модульного типу ємністю 200 м3 та               
400 м3, споруджених за типовими проєктами у 60-х – 70-х роках ХХ
століття. ДСП «Об’єднання «Радон» здійснює обслуговування,
моніторинг та переоцінку їх безпеки з метою прийняття рішень щодо
стану безпеки кожного конкретного сховища; термінів, протягом яких  

  ПН-Н108 складається з захисного зовнішнього контейнера ЗК-1 та
внутрішнього контейнера КН-1. Кожен із контейнерів має форму 
 паралелепіпеда та складається з ємності та кришки. Біологічний
захист забезпечується шарами парафіну товщиною 160 мм та 110 мм
у зовнішньому та внутрішньому контейнерах, відповідно. Парафін
знаходиться у виготовлених із листової сталі товщиною 1,5 мм
металевих корпусах. Проведені випробування виконання ПК-Н108
функцій біологічного захисту.

 Малюнки. Вилучення Установки з ДШН-108 з Інституту геохімії, мінералогії та
 Рудоутворення імені М.П. Семененка

 

 Після вилучення та розміщення у контейнер ПН-Н108 частину
Установки з ДШН-108 перевезено на тимчасове зберігання у ЦСВДІВ,
яке знаходиться на КВ «Вектор» у Чорнобильській зоні відчуження.
Відповідно до погодженого з Держатомрегулювання «Технічного
рішення про приймання на тимчасове зберігання до ЦСВДІВ       
 КВ «Вектор», частини для експресного та інструментального
нейтронно-активаційного аналізу, що містить джерело швидких
нейтронів» ПК-Н108, розміщено у зоні зберігання ЦСВДІВ у приямку,
призначеному для зберігання нейтронних джерел.

Малюнки. Розміщення ПК-Н108 з частиною Установки з ДШН-108 на ЦСВДІВ

ці сховища можуть забезпечувати надійну ізоляцію РАВ;
технологічних рішень щодо вилучення РАВ та ліквідації сховищ. 
  Протягом останніх трьох років фахівці ДСП «Об’єднання «Радон» у
співпраці з міжнародними експертами, у рамках проєкту ЄС U4.01/14C
«Комплексна оцінка безпеки майданчиків поводження з
радіоактивними відходами, що експлуатуються Державною
корпорацією «УкрДО «Радон», та проєктування відновлення
конкретних об'єктів», здійснювали комплексну оцінку безпеки для
майданчиків ДСП «Об’єднання «Радон». 
  У 2021 році на ЦВМ, ДМФ, ЛМФ, ОМФ та ХМФ ДСП «Об’єднання
«Радон» надійшли РАВ від 44 суб’єктів, у результаті діяльності яких
утворилися РАВ чи за результатами ліквідації радіаційних аварій та
інцидентів.
  Усього протягом 2021 року до сховищ РАВ ДСП «Об’єднання «Радон»
прийнято 938 од. ДІВ, переведених до категорії РАВ, загальною
активністю 1,13Е+13 Бк, а також 2095,5 кг твердих РАВ, загальною
активність 2,34Е+10 Бк.
 ДСП «Об’єднання «Радон» передано до Централізованого сховища
для довгострокового зберігання відпрацьованих джерел іонізуючого
випромінювання (далі – ЦСВДІВ) РАВ, у формі відпрацьованих ДІВ, у
кількості 186 од.
 ДСП «Об’єднання «Радон» також залучається до невідкладних дій
компетентних органів із ліквідації аварійних ситуацій, що пов’язані із
виявленням «покинутих» ДІВ або ДІВ у незаконному обігу. Усі такі ДІВ
направляються до сховищ ЦВМ, ДМФ, ЛМФ, ОМФ та ХМФ                
 ДСП «Об’єднання «Радон», де забезпечується їх безпечне та
контрольоване зберігання та локалізація від потрапляння у
навколишнє природне середовище та місць, доступних для
населення.
  Зокрема, у липні 2021 року аварійною бригадою представників філій
ДСП «Об’єднання «Радон» здійснено комплекс складних і радіаційно-
небезпечних робіт з вилучення з підвального приміщення Інституту
геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка
Національної Академії наук України частини установки для
експресного та інструментального нейтронно-активаційного аналізу,
що містить джерело швидких нейтронів ДШН-108 (далі – частина
Установки з ДШН -108).
 Частину Установки з ДШН -108 після її вилучення розміщено в
пакувальний комплект ПК-Н108, виготовлений  для перевезення та
тимчасового зберігання цієї частини Установки з ДШН-108.
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 Поводження з РАВ у зоні відчуження
 (довгострокове зберігання та захоронення РАВ)

 Основну діяльність щодо поводження з РАВ на території зони
відчуження (крім майданчика ДСП «Чорнобильська АЕС») провадить
ДСП «ЦППРВ», яке є експлуатуючою організацією на всіх етапах
життєвого циклу сховищ для захоронення РАВ, а також здійснює
діяльність з переробки та довгострокового зберігання РАВ.
ДСП «ЦППРВ» на території зони відчуження здійснює:
проєктування та спорудження у складі другої черги КВ «Вектор»
сховищ для довгострокового зберігання РАВ до їх захоронення у
геологічному сховищі, у тому числі, осклованих РАВ від переробки
ВЯП;
експлуатацію ЦСВДІВ на КВ «Вектор» (у частині проведення
комплексних («гарячих») випробувань);
експлуатацію двох паралельних модулів СОПСТРВ, спорудженого на
майданчику КВ «Вектор»;
експлуатацію сховища для захоронення РАВ № 21А ПЗРВ «Буряківка»;
заходи з підтримки у належному стані існуючих об’єктів, призначених
для поводження з аварійними РАВ чорнобильського походження,
створених у перші роки ліквідації Чорнобильської аварії:                            
ПЗРВ «Буряківка», ПЗРВ «Підлісний», ПЗРВ «ІІІ-я черга ЧАЕС» (їх
моніторинг, реконструкцію, стабілізацію, підвищення безпеки,
обстеження, переоцінку безпеки, реабілітацію), а також
обслуговування, обстеження, моніторинг, ліквідацію траншей та буртів
пунктів ПТЛРВ;
введення в експлуатацію приповерхневих сховищ для захоронення
низько- та середньоактивних короткоіснуючих РАВ, що утворилися у
результаті Чорнобильської катастрофи, двох типів: ТРВ-1 – для
захоронення РАВ у залізобетонних контейнерах, ТРВ-2 – модульне для
захоронення неупакованих та великогабаритних РАВ;
виконання пошукових та науково-дослідницьких робіт щодо вибору
майданчика для геологічного сховища для захоронення
довгоіснуючих та високоактивних РАВ.

Малюнок. Спеціально обладнане припоеерхневе сховище ТРВ (модульного типу) на КВ "Вектор"

 Централізоване сховище для довгострокового зберігання
 відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання

 ЦСВДІВ є важливим елементом системи поводження з РАВ у формі
відпрацьованих ДІВ (далі – ВДІВ) та має забезпечити централізоване
розміщення РАВ у формі ВДІВ.
  Експлуатація ЦСВДІВ включає приймання, переробку (кондиціювання)
та довгострокове зберігання (терміном 50 років) РАВ у вигляді ВДІВ
різних типів та конструкцій, які  накопичені на майданчиках
спеціалізованих підприємств з поводження з РАВ ДСП «Об’єднання
«Радон», а також ДІВ, які знаходяться у використанні у медицині та
промисловості, після завершення їх експлуатації та переведення їх у
категорію РАВ.
  Протягом 2021 року ДСП «ЦППРВ» продовжувало комплексні («гарячі»)
випробування ЦСВДІВ із застосуванням ВДІВ. 
  З початку експлуатації до ЦСВДІВ на зберігання прийнято 21492 ВДІВ,
з них протягом 2021 року прийнято 328 ВДІВ.

Малюнок. Централізоване сховище для відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Малюнок. Дільниця для зберігання  відпрацьованих ДІВ на ЦСВДІВ
 
 

   Довідково:
  19 лютого 2018 року при підготовці до проведення ремонтних робіт у
підвальному приміщенні Інституту геохімії, мінералогії та
рудоутворення імені М.П. Семененка Національної академії наук України
співробітниками інституту ідентифіковано наявними у використанні
приладами радіаційного контролю підвищення рівня потужності
експозиційної дози в одному з підвальних приміщень, де за історичними
даними у 60-70 роках ХХ століття знаходилась установка для
досліджень зразків гірських порід методами нейтронно-активаційного
аналізу із застосуванням Pu–Be джерела швидких нейтронів типу
ИБН-108 Установка. 
 Установка, виготовлена в СРСР, знаходилась на балансі однієї з
наукових установ в м. Москві і передана у 1975 році «для тимчасового
використання», у рамках створення в м. Києві лабораторії з досліджень
у галузі ізотопної геохімії і космохімії, геохронології, радіохімії та геохімії
техногенезу. Практичне використання цієї лабораторії припинено після
аварії на Чорнобильській АЕС та організації нової наукової установи –
Інституту геохімії навколишнього середовища НАН України.
Обладнання демонтоване, а джерело нейтронів покинуте у шахті
підвального приміщення, дані про наявність Установки і, зокрема,
джерела нейтронів, а також документацію на цю Установку, на
джерело нейтронів, втрачено.
 Адміністрацією Інституту вжиті першочергові заходи для
забезпечення радіаційної безпеки і контролю доступу, у встановленому
порядку поінформовано органи виконавчої влади та організовано
оперативне обстеження території і приміщень із залученням фахівців
Інститут ядерних досліджень НАН України, Головного управління ДСНС у
м. Києві та Відділу з питань цивільного захисту Святошинської
районної адміністрації для прийняття рішень і подальших дій,
відповідно до Порядку взаємодії органів виконавчої влади та юридичних
осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, у
разі виявлення радіоактивних матеріалів у незаконному обігу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                                   
від 02 червня 2003 року N813. 
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  Будівництво сховища для довгострокового зберігання
осклованих високоактивних РАВ від переробки ВЯП

реакторів ВВЕР-440
 В Україні та багатьох інших країнах ВЯП не вважається
радіоактивними відходами, а розглядається як цінна сировина з
можливістю подальшого використання по мірі розвитку ядерних
технологій. 
 На теперішній час технологіями промислової переробки ВЯП
володіють три країни – Велика Британія, Франція і Російська Федерація. 
 ВЯП українських АЕС відправляється на підприємства Російської
Федерації, які надають послуги з переробки ВЯП і технологічного
зберігання продуктів його переробки, що відповідає міжнародній
практиці, і здійснюється відповідно до національного законодавства
сторін.
 Відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Російської
Федерації про науково-технічне та економічне співробітництво в галузі
атомної енергетики від 14 січня 1993 року і контрактних зобов’язань,
ДП «НАЕК «Енергоатом», в Україну мають бути повернуті РАВ, одержані
після переробки ВЯП. 
 Будівництво сховища на майданчику КВ «Вектор» для проміжного
довготермінового (100 років) зберігання осклованих високоактивних
відходів (далі – ВАВ) від переробки ВЯП ВВЕР-440 передбачено
Загальнодержавною цільовою екологічною програмою поводження з
РАВ.
 У 2020 році наказом ДАЗВ затверджено проєкт «Будівництво сховища
для проміжного зберігання високоактивних відходів (ВАВ), які
повертаються з Російської Федерації після переробки відпрацьованого
ядерного палива українських АЕС (Коригування)» на підставі
позитивного висновку комплексної державної експертизи. Будівництво
сховища має здійснювати ДСП «ЦППРВ» відповідно до затвердженого
Проєкту та у рамках ліцензії, виданої Держатомрегулювання на право
провадження діяльності з переробки і зберігання РАВ. У 2021 році
продовжувалися заходи щодо визначення підрядної організації для
розробки робочої документації, обґрунтування безпеки
функціонування та будівництва сховища.

 

 Спеціально обладнане приповерхневе сховище
для низько- та середньоактивних короткоіснуючих

радіоактивних відходів
 СОПСТРВ споруджене у 2009 році у рамках проєкту Промислового
комплексу з переробки твердих радіоактивних відходів                                   
ДСП «Чорнобильська АЕС» (далі - ПКПТРВ) для захоронення упаковок
РАВ від Заводу з переробки рідких радіоактивних відходів (далі -
ЗПРРВ) та Заводу з переробки твердих радіоактивних відходів (далі -
ЗПТРВ) ДСП «Чорнобильська АЕС». Сховище складається із двох
паралельних секцій, кожна з яких має 11 залізобетонних відсіків
(модулів), облаштоване центральною дренажною галереєю, двома
пересувними каркасними конструкціями з мостовими кранами.
Потужність сховища – 50210 м3 упаковок РАВ.
 У 2021 році ДСП «ЦППРВ», відповідно до ліцензії на право
провадження діяльності з експлуатації сховища для захоронення
радіоактивних відходів, продовжувало заповнення двох симетричних
модулів СОПСТРВ А1 та Д1. З початку експлуатації в СОПСТРВ прийнято
на захоронення 8895 упаковок РАВ, загальним об’ємом 2197,08 м3
упаковок РАВ сумарною активністю 1,5710Е+13 Бк. Заповнено та
омонолічено по чотири яруси упаковок РАВ у модулях А1 та Д1. 
 У рамках експлуатації сховища, оператором проводяться заходи щодо
забезпечення контролю за станом будівельних конструкцій модулів
сховища, функціонування центральної дренажної галереї під
сховищем. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                    Малюнок. СОПСТРВ                                           Малюнок. Омонолічування ярусів у відсіках
                                                                                                       СОПСТРВ

 

 
 
 

  З метою передачі РАВ від АЕС до ДСП «ЦППРВ», ВП «Рівненська АЕС»
впродовж 2021 року здійснювалися заходи із забезпечення
можливості передачі упаковок РАВ, у вигляді СБК РАЕС до ДСП
«ЦППРВ», зокрема:
розроблено та погоджено Держатомрегулювання ряд технічних
рішень та експлуатаційної документації ДСП «ЦППРВ» щодо
обґрунтування можливості приймання СБК на об’єкти ДСП «ЦППРВ»;
у вересні 2021 року на основі результатів проведеної державної
експертизи ЯРБ технічної документації, наданої ДСП «ЦППРВ», а також
результатів комплексних випробувань обладнання та систем,
важливих для безпеки сховища (майданчика в будівлі підготовки
контейнерів до захоронення №  20 КВ «Вектор») для проміжного
зберігання упаковок РАВ з солебітумним компаундом ВП «Рівненська
АЕС» до їх захоронення у СОПСТРВ КВ «Вектор»,
Держатомрегулюванням видано ДСП «ЦППРВ» окремий дозвіл на
здійснення робіт з експлуатації цього сховища. На початку грудня    
60 упаковок перевезено з РАЕС та розміщено на зберігання в сховищі
для проміжного зберігання на території КВ «Вектор».
  Наступним кроком буде підготовка упаковок з СБК до захоронення у
СОПСТРВ. Це планується здійснювати на об’єктах, призначених для
поводження з РАВ, ДСП «Чорнобильська АЕС».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Малюнки. Перевезення та розміщення упаковок РАВ з СБК ВП «Рівненська АЕС»
 у проміжному сховищі на КВ «Вектор»
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 Пункт захоронення радіоактивних відходів «Буряківка»
  На ПЗРВ «Буряківка» розташовано 30 приповерхневих сховищ
(траншей) для захоронення РАВ. Усі 30 траншей повністю заповнені та
законсервовані. З метою розширення виробничих потужностей ПЗРВ
«Буряківка», у 2018 році побудовано додаткове сховище (траншею)               
№ 21А.

 

 
 

Малюнок. ПЗРВ «Буряківка»

  У 2021 році ДСП «ЦППРВ», у рамках ліцензії на право провадження
діяльності з експлуатації сховищ для захоронення РАВ, продовжувало
експлуатацію сховища для захоронення РАВ – 21А ПЗРВ «Буряківка», а
також обслуговування та підтримку у безпечному стані
законсервованих 30 сховищ для захоронення РАВ цього об’єкта.
Загальний об’єм РАВ в 30 траншеях ПЗРВ «Буряківка» складає 690 тис.
м3 загальною активністю 2,54Е+15 Бк. У траншею №  21А                  
 ПЗРВ «Буряківка» у 2021 році прийнято на захоронення 23583,70 м3
РАВ з сумарною активністю 1,77Е+12 Бк. 
 

 Пункти захоронення РАВ «Підлісний» та «ІІІ-я черга ЧАЕС»
  Ці сховища споруджені у 1986-1988 роках під час першочергових
заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської аварії. 
  Протягом 2021 року ДСП «ЦППРВ» проводило регламентні роботи із
забезпечення безпеки пунктів захоронення РАВ (ПЗРВ) «Підлісний» та
«ІІІ-я черга ЧАЕС». 

Малюнок. ПЗРВ «Підлісний»                                 Малюнок. ПЗРВ «ІІІ черга ЧАЕС»

Пункти тимчасової локалізації РАВ (ПТЛРВ)
 ПТЛРВ – це території, прилеглі до ЧАЕС, загальною площею
приблизно 10 гектарів, на яких, у ході першочергових заходів з
ліквідації наслідків Чорнобильської аварії, створювались траншеї та
бурти для локалізації РАВ. Здебільшого такі РАВ представляли собою
забруднені внаслідок аварійного викиду будівельні конструкції,
побутові речі, верхній шар ґрунту тощо. На території зони відчуження
розміщено дев’ять ПТЛРВ: «Станція Янів», «Нафтобаза», «Піщане
плато», «Рудий ліс», «Стара Будбаза», «Нова Будбаза», «Прип’ять»,
«Копачі», «Чистогалівка». 
  ДСП «ЦППРВ» проводить обстеження ПТЛРВ з урахуванням ступеню
небезпечного впливу на навколишнє природне середовище, з метою
ліквідації найбільш небезпечних траншей і буртів. 
  У 2021 році ДСП «ЦППРВ», відповідно до Технологічного регламенту
безпечної експлуатації ПТЛРВ, проводило регламентні роботи по
забезпеченню безпеки.

Малюнок. ПТЛРВ

 
Сховища для захоронення радіоактивних відходів:

 ТРВ-1 і ТРВ-2 на комплексі виробництв «Вектор»
 На КВ «Вектор» на завершальній стадії будівництва (планується
проведення приймальних випробувань систем та обладнання)
знаходяться два приповерхневих сховища для захоронення ТРВ
загальною місткістю 19 200 м3:
ТРВ-1 – сховище для захоронення у залізобетонних контейнерах
короткоживучих низько- та середньоактивних РАВ (об’єм – 9800 м3);
ТРВ-2 – сховище для захоронення короткоживучих низько- та
середньоактивних великогабаритних, сипучих РАВ, РАВ у бочках,
крафт- мішках, контейнерах типу «кліть» (об’єм – 9400 м3).

  У 2021 році ДСП «ЦППРВ» здійснювало роботи з обстеження
поточного стану будівель і устаткування, їх технічне обслуговування.
Також розроблені програми приймальних випробувань систем і
обладнання, важливих для безпеки сховищ для захоронення
радіоактивних відходів ТРВ-1 і ТРВ-2 та об’єктів інфраструктури.

 
Малюнок. Сховища ТРВ-1 та ТРВ-2

 
Створення геологічного сховища для захоронення РАВ

  Заходи щодо створення геологічного сховища для захоронення РАВ
визначені у Стратегії поводження з радіоактивними відходами в
Україні та у Загальнодержавній цільовій екологічній програмі
поводження з радіоактивними відходами. 
  У рамках Інструменту співробітництва Європейської Комісії з питань
ядерної та радіаційної безпеки з 2018 року, в Україні реалізується
проєкт INSC U.04.01/14B – «Розробка національного плану
геологічного захоронення радіоактивних відходів в Україні та графіку
його реалізації». 
  За цим проєктом розроблено Технічний звіт «Розробка детального
Національного плану глибокого геологічного захоронення», який у
2021 році розглянутий Держатомрегулювання, із залученням експертів
Інституту ядерної та радіаційної безпеки Франції (IRSN) і ДНТЦ ЯРБ, та
отримав позитивні результати розгляду, з метою подальшого
впровадження заходів плану на рівні державних програмних
документів.
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сіданнях Робочої групи щодо поводження з матеріалами та відходами,
забрудненими ТПДПП, що утворюються у нафтовидобувній галузі
(робоча група утворена ДАЗВ); організовано та проведено 12
листопада            2021 року засідання Колегії Держатомрегулювання з
розгляду питання «Про регулювання безпеки поводження з
матеріалами та відходами з вмістом радіонуклідів природного
походження». 

 Довідково: У деяких країнах, зокрема, США, Україні геологічні
утворення, що містять поклади корисних копалин (нафти та газу), які
містять природні радіонукліди, називаються природними
радіоактивними матеріалами (NORM). Оскільки в процесі видобування
корисних копалин, природні радіонукліди концентруються та
піддаються впливу поверхневого середовища та контакту з людьми, ці
матеріали класифікуються як технологічно підсилений природний
радіоактивний матеріал (Technologically Enhanced Naturally Occurring
Radioactive Material (TENORM). В Україні – техногенно-підсилене джерело
іонізуючого випромінювання природного походження (ТПДПП). 

Поводження з відходами, що містять радіонукліди природного
походження на спеціалізованих підприємствах

по поводженню з РАВ
 На сьогодні на майданчиках ряду спеціалізованих підприємств з
поводження з РАВ вже накопичено певну кількість відходів,
забруднених радіонукліди природного походження, прийнятих у
минулі роки, як РАВ. Стосовно цих відходів спеціалізованими
підприємствами розробляються та впроваджуються заходи щодо
подальшого поводження з ними (переробка, дезактивація, тимчасове
зберігання та захоронення). Разом з цим, розробка та промислове
впровадження відповідних технологій потребує суттєвих фінансових
видатків.

Поводження з РАВ у формі насосно-компресорних труб,
 забруднених радіонуклідами природного походження

 на Харківській міжобласній філії ДСП «Об’єднання «Радон»
 На ДСП «Харківський ДМСК», на складі для тимчасового зберігання на
ПЗРВ, зберігається 780 м3 (780,44 т) НКТ.
 

 
 

 
 
 

 
Малюнок. Склад тимчасового зберігання НКТ, забруднених

 радіонуклідами природного походження (заповнений)
 

 Згідно з умовами ліцензії ХМФ ДСП «Об’єднання «Радон» виконуються
роботи з експериментальної дезактивації НКТ, які зберігаються на
ПЗРВ, та звільнення від регулюючого контролю віддезактивованих
НКТ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Малюнки. Установка для проведення експериментальних робіт з відпрацювання технології
дезактивації НКТ, забруднених радіонуклідами природного походження, розміщена на ПЗРВ ХМФ

ДСП «Об’єднання «Радон»

 
 
 
 
 

  Безпека поводження з радіоактивними матеріалами, що
містять радіонукліди природного походження

  Провадження видів діяльності, пов’язаних з використанням ядерних
технологій, ЯМ, ДІВ у науці, виробництві, медицині та промислових
галузях України, та які належать до сфери використання ядерної
енергії, призводять до утворення РАВ. Разом з тим, РМ та відходи з
вмістом радіонуклідів природного походження можуть утворюватися
під час провадження інших видів господарської діяльності, що не
відносяться до сфери використання ядерної енергії, зокрема,
видобування нафти і газу, виробництво мінеральних добрив,
видобування залізних руд, вугілля та інших корисних копалин. 
 Сьогодні на територіях виробничих майданчиків, зокрема,
підприємств нафтогазовидобувної галузі, де зберігаються
відпрацьоване радіоактивно-забруднене технологічне обладнання та
інші матеріали з вмістом радіонуклідів природного походження
(насосно-компресорні труби (далі – НКТ), шлами, сипучі відходи),
активність або питома активність яких перевищує рівні звільнення від
регулюючого контролю та поводження з якими має здійснюватися із
впровадженням заходів з радіаційного захисту персоналу та довкілля,
аналогічно заходам під час поводження з РАВ.
 Необхідність врегулювання питання забезпечення безпеки під час
поводження з техногенно-підсиленими джерелами іонізуючого
випромінювання природного походження (далі – ТПДПП) та
матеріалами (відпрацьованим обладнанням, іншими відходами), що
містять радіонукліди природного походження, визначено рішеннями
Ради національної безпеки і оборони України та відповідними Указами
Президента України (від 29 січня 2021 року № 35/2021 та 23 березня
2021 року № 111/2021). Головним виконавцем цих Указів Президента
України, у частині опрацювання питання щодо законодавчого
врегулювання поводження з матеріалами, обладнанням і відходами,
зокрема, нафтогазовидобувної промисловості, забрудненими
радіонуклідами природного походження, є Міністерство захисту
довкілля та природних ресурсів України. 
  Держатомрегулювання займає активну позицію щодо необхідності
пошуку шляхів вирішення питань поводження з матеріалами та
відходами, забрудненими ТПДПП, на державному рівні.
    Ініційовано проведення міжвідомчих нарад з метою розгляду шляхів
законодавчого врегулювання поводження з ТПДПП, взято участь у за-
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 Поводження з НКТ у зоні відчуження
  У період з 2006 по 2010 роки колишнім ДСП «Комплекс» (сьогодні –
ДСП «ЦППРВ») прийнято на зберігання на майданчик №  100           
 ПЗРВ «Буряківка» приблизно 2600 м3 НКТ. 
  Також на майданчику на ПуСО Лелів у зоні відчуження зберігається
приблизно 3643,563 т НКТ.

 
 
 
 

Малюнок. Зберігання НКТ (прийнятих як РАВ)
 на майданчику №100 ПЗРВ «Буряківка»

 
 
 
 

 
 

Малюнок. Зберігання НКТ на території ПуСО «Лелів» , зона відчуження

  ДСП «ЦППРВ» з метою проведення експериментальних робіт з
дезактивації НКТ, які зберігаються на цьому об’єкті, доопрацьовує
документацію для отримання окремого дозволу на введення в
експлуатацію експериментальної установки з гідродинамічної очистки
нафтогазового обладнання від сольових відкладень, забруднених
природними радіонуклідами, «ДУГА» (далі – експериментальна
установка «ДУГА»), що змонтована на території пункту дезактивації
спецавтотранспорту, який розташований на межі умовно «брудної» і
умовно «чистої» зони на ПЗРВ «Буряківка».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Малюнки. Експериментальна установка «ДУГА»
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  У 2021 році ДСП «Чорнобильська АЕС», у рамках окремого дозволу
Держатомрегулювання від 11 грудня 2014 року, здійснювала
переробку КЗ на ЗПРРВ та проводила підготовчі роботи для
переробки іонообмінних смол. Після переробки упаковки із
зацементованими РРВ передаються на захоронення до СОПСТРВ,
розташованого на КВ «Вектор» у зоні відчуження. 
  У зв’язку із змінами, внесеними до Умов та вимог безпеки (ліцензійних
умов) провадження діяльності у сфері поводження з радіоактивними
відходами, затвердженими наказом Держатомрегулювання 22 жовтня
2002 року №  110, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України
06 листопада 2002 року за №  874/7162, діяльність ДСП
«Чорнобильська АЕС» щодо експлуатації ЗПРРВ має здійснюватися у
рамках окремої ліцензії на переробку, зберігання РАВ.
  У квітні 2021 року ДСП «Чорнобильська АЕС» звернулась до
Держатомрегулювання із заявою та пакетом відповідних документів на
отримання ліцензії на експлуатацію ЗПРРВ.
  За результатами розгляду наданих документів та проведеного
інспекційного обстеження, підтверджено спроможність     
 ДСП «Чорнобильська АЕС» здійснювати заявлений вид діяльності. 
  20 травня 2021 року видано ліцензію на право провадження
діяльності з переробки, зберігання РАВ, а саме – на експлуатацію
ЗПРРВ.
  ДСП «Чорнобильська АЕС» здійснює поточну експлуатацію ЗПРРВ, а
саме переробку КЗ з ємності 4А-201/3 сховища РРВ, відповідно до умов
вищевказаної ліцензії. Упродовж 2021 року на ЗПРРВ перероблено
389,88 м3 КЗ.

 Промисловий комплекс для поводження з твердими РАВ
  До складу ПКПТРВ входять:
Лот 0 – тимчасове сховище, призначене для зберігання відходів ІІІ
групи (високоактивних відходів) та низько- і середньоактивних
довгоіснуючих РАВ (ТС ВАВ та НСА ДІВ) – введено в експлуатацію у
2010 році, окремий дозвіл Держатомрегулювання від 10.12.2010;

 
 
 

  У 2021 році здійснювався регулюючий супровід діяльності ДСП
«Чорнобильська АЕС» під час реалізації етапу ОЗіК та розглянуті
документи, що стосуються підготовчих робіт до режиму консервації
певних приміщень ЧАЕС, рішень щодо поводження з матеріалами, які
утворюються в результаті виконання робіт з демонтажу будівель та
споруд, експлуатаційно-технічної документації.

  Об’єкти, призначені для поводження з РАВ
на Чорнобильській АЕС

 РАВ, які накопичились під час експлуатації Чорнобильської АЕС,
ліквідації аварії 1986 року та ті, що утворюються при здійсненні
діяльності із зняття з експлуатації блоків № 1, 2, 3 та перетворення ОУ
на екологічно безпечну систему, зберігаються в існуючих на
майданчику Чорнобильської АЕС сховищах РАВ: сховищі ТРВ, сховищі
РРВ, сховищі рідких та твердих РАВ або передаються на захоронення.
 На майданчику ДСП «Чорнобильська АЕС», у рамках міжнародних
проєктів технічної допомоги, споруджено ряд об’єктів, призначених
для поводження з РАВ. 
 У 2021 році здійснювалось їх введення в експлуатацію та
експлуатація.

 Завод з переробки рідких радіоактивних відходів

Малюнок. ЗПРРВ на майданчику Чорнобильської АЕС
 

  Технологічний процес ЗПРРВ передбачає переробку РРВ у вигляді КЗ
випарних апаратів, пульпи відпрацьованих іонообмінних смол,
пульпи перліту та шламів.

 

 

Діяльність зі зняття з експлуатації блоків 1, 2 та 3
Чорнобильської АЕС

   Діяльність зі зняття з експлуатації блоків 1, 2 та 3 Чорнобильської АЕС
здійснюється експлуатуючою організацією на підставі ліцензії, виданої
Держатомрегулюванням 22 березня 2002 року, переоформленої 03
листопада 2020 року, та окремого дозволу серії від 31 березня 2015
року на реалізацію етапу «остаточне закриття та консервація блоків №
№ 1, 2 та 3 Чорнобильської АЕС» (далі – ОЗіК).
 ДСП «Чорнобильська АЕС» реалізує етап ОЗіК у відповідності до
«Програми реалізації етапу остаточного закриття та консервації блоків
№  1, 2 та 3 Чорнобильської АЕС» та проєкту «Остаточне закриття та
консервація блоків № 1, 2, 3 Чорнобильської АЕС».
 Відповідно до запиту Держатомрегулювання та з метою оптимізації
діяльності зняття з експлуатації, Чорнобильською АЕС у 2021 році
проведено аналіз програмних та проєктних документів 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». Зазначені документи розглянуті та погоджені
Держатомрегулювання.
 ДСП «Чорнобильська АЕС» у рамках етапу ОЗіК виконує демонтаж
обладнання та устаткування, яке не є важливим для безпеки та не
підлягає подальшій витримці.
 Під час проведення демонтажних робіт утворюються значні обсяги
радіоактивно забруднених матеріалів та обладнання, які можуть бути У
подальшому звільнені від регулюючого контролю. 
 З цією метою, на ДСП «Чорнобильська АЕС» впроваджується
установка звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого
контролю. У 2021 році ДСП «Чорнобильська АЕС» завершило дослідно-
промислову експлуатацію цієї установки та підготовлено звіт про її
виконання. Наразі зазначений звіт знаходиться на розгляді
Держатомрегулювання.
 

VI. ЗНЯТТЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ
АЕС ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ КОМПЛЕКСУ

КОНФАЙНМЕНТА ТА ОБ’ЄКТА «УКРИТТЯ»
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 Лот 1- установка вилучення твердих РАВ (УВТВ);
 Лот 2 - завод з переробки твердих РАВ (ЗПТРВ);
Лот 3 - СОПСТРВ, збудоване на майданчику КВ «Вектор» – введено в
експлуатацію у 2011 році.
  У зв’язку із змінами, внесеними до Умов та вимог безпеки (ліцензійних
умов) провадження діяльності у сфері поводження з радіоактивними
відходами, діяльність ДСП «Чорнобильська АЕС» щодо ПКПТРВ має
здійснюватися у рамках окремих ліцензій на переробку, зберігання
РАВ. 
  У 2021 році розглянуто надані ДСП «Чорнобильська АЕС» заяви та
відповідні документи для отримання ліцензій У рамках експлуатації
ПКПТРВ.
 

 Експлуатація ТС ВАВ та НСА ДІВ (лот 0)
  ТС ВАВ та НСА-ДІВ призначене для тимчасового зберігання твердих
РАВ, попередньо відсортованих на ЗПТРВ, та які не можуть бути
захоронені у СОПСТРВ, розташованому на КВ «Вектор» у зоні
відчуження.
 Тимчасовому зберіганню підлягають РАВ, які накопичені за час
експлуатації Чорнобильської АЕС та які утворюються при знятті з
експлуатації блоків 1, 2, 3 ЧАЕС, перетворенні об’єкта «Укриття» (далі -
ОУ) на екологічно безпечну систему, експлуатації СВЯП.
 У вересні 2021 року, за результатами розгляду наданих                    
 ДСП «Чорнобильська АЕС» документів та проведеного інспекційного
обстеження, підтверджено спроможність ДСП «Чорнобильська АЕС»
здійснювати експлуатацію ТС ВАВ і НСА-ДІВ та видано ліцензію на
право провадження діяльності з переробки, зберігання РАВ, а саме –
на експлуатацію ТС ВАВ та НСА-ДІВ. 
  ДСП «Чорнобильська АЕС» здійснює поточну експлуатацію ТС ВАВ та
НСА-ДІВ відповідно до умов вищевказаної ліцензії.
  Станом на кінець 2021 року на зберіганні у сховищі знаходиться        
 49 упаковок РАВ (38 упаковок ВАВ та 11 упаковок НСА-ДІВ).

 Введення в експлуатацію УВТВ та ЗПТРВ (лот 1, 2)
 УВТВ призначена для вилучення твердих РАВ зі сховища ТРВ, їх
завантаження у контейнери та переміщення цих ТРВ для переробки
на ЗПТРВ.

 

Малюнок. Завод з переробки твердих РАВ на майданчику Чорнобильської АЕС

 
  ЗПТРВ призначений для переробки ТРВ, які накопичені за період
експлуатації ДСП «Чорнобильська АЕС», а також РАВ, що утворюються
під час виконання робіт із зняття з експлуатації блоків 1, 2, 3 ЧАЕС,
експлуатації СВЯП та перетворення ОУ на екологічно безпечну
систему.
 Основними технологічними процесами переробки ТРВ є пресування,
спалювання та цементування. 
  Відповідно до «Программы введення в експлуатацію ПКПТРВ»      
 57ПР-ЦПТРО, передбачено здійснення трьох етапів введення в
експлуатацію УВТВ та ЗПТРВ:
Етап 1 – випробування з однорідними «закритими» ТРВ з відомими
характеристиками (завершено в рамках окремого дозволу від             
 13 травня 2010 року),
Етап 2 – випробування з однорідними «відкритими» ТРВ з відомими
характеристиками (завершено в рамках окремого дозволу від              
 23 травня 2014 року),
Етап 3 – випробування з неоднорідними ТРВ з невідомими
характеристиками (наразі проводяться роботи на цьому етапі). 
  Заходи третього етапу введення в експлуатацію УВТВ та ЗПТРВ
визначені погодженими «Рішенням про проведення третього етапу
«гарячих» випробувань УВТВ та ЗПТРВ ПКПТРВ» та «Робочою
програмою проведення третього етапу комплексних «гарячих»
випробувань ЗПТРВ» (78ПР-ЦОРО) у травні 2021 році.
 У жовтні 2021 року, за результатами розгляду наданих ДСП
«Чорнобильська АЕС» документів та проведеного інспекційного
обстеження, підтверджено спроможність ДСП «Чорнобильська АЕС»
 

 

 здійснювати введення в експлуатацію УВТВ та ЗПТРВ (проведення 3-
го етапу «гарячих» випробувань) та видано ліцензію на право
провадження діяльності з переробки, зберігання РАВ, а саме –
введення в експлуатацію УВТВ та ЗПТРВ. 
 Відповідно до робочої програми 78ПР-ЦОРО, на 3-му етапі
випробувань, передбачено вилучення твердих РАВ із східного
«легкого» відсіку сховища ТРВ, їх сортування та завантаження у   
 165-літрові бочки, пресування бочок з РАВ та цементування
спресованих брикетів у контейнері КЗ-3. Також цією робочою
програмою передбачена переробка великогабаритних ТРВ.
 Наразі ДСП «Чорнобильська АЕС» здійснює 3-й етап випробувань
УВТВ та ЗПТРВ, відповідно до умов вищевказаної ліцензії та робочої
програми 78ПР-ЦОРО.

 Експлуатація комплексу конфайнмента та об’єкта «Укриття»
 Упродовж 2021 року забезпечувалось виконання пріоритетного
напрямку діяльності Держатомрегулювання: оцінка безпеки та
ліцензування діяльності ДСП «Чорнобильська АЕС» у рамках введення
в експлуатацію комплексу НБК-ОУ.
  Після встановлення арки конфайнмента у проєктне положення над
ОУ, у 2016 році проведено засідання Колегії Держатомрегулювання, на
якому обговорили підходи до ліцензування діяльності з експлуатації
цих унікальних об’єктів.
 Враховуючи призначення НБК-ОУ, поступову зміну стану ОУ в процесі
його перетворення У межах конфайнмента, визначення/статус цих
об’єктів, їх унікальність, чинні вимоги НПА щодо видачі ліцензій/
дозволів у сфері використання ядерної енергії, відсутність прямих
положень щодо ліцензування діяльності на цих об’єктах, постановою
Колегії Держатомрегулювання №  09 від 01 грудня 2016 року
визначено, що одним із найбільш прийнятних підходів є видача
ліцензії на окремий вид діяльності: переробка, зберігання РАВ. 
 Після завершення дослідно-промислової експлуатації першого
пускового комплексу НБК-ОУ, ДСП «Чорнобильська АЕС» у кінці травня
2021 року направила Держатомрегулювання заяву та пакет документів
на отримання ліцензії на переробку, зберігання РАВ, що існують та
утворюються під час перетворення ОУ на екологічно безпечну
систему в рамках експлуатації комплексу НБК-ОУ. 
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 Під час розгляду ліцензійних документів, проведено державну
експертизу ЯРБ низки документів ДСП «Чорнобильська АЕС»:
«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)».
 Документи актуалізовані та відповідають вимогам ЯРБ. 
 У рамках ліцензійного процесу, із залученням ДНТЦ ЯРБ, 05-09 липня
2021 року проведено інспекційне обстеження ДСП «Чорнобильська
АЕС» з метою перевірки повноти та достовірності відомостей, наданих
заявником, та спроможності ДСП «Чорнобильська АЕС» здійснювати
заявлений вид діяльності. 
  У ході інспекційного обстеження підтверджено спроможність        
 ДСП «Чорнобильська АЕС» здійснювати експлуатацію НБК-ОУ. 
 Результати розгляду звіту з аналізу безпеки експлуатації комплексу
НБК-ОУ та інспекційного обстеження ДСП «Чорнобильська АЕС»
розглянуті на засіданні Колегії Держатомрегулювання 29 липня     
 2021 року. Постановою Колегії від 29 липня 2021 року № 09 схвалено
Звіт з аналізу безпеки НБК-ОУ. 
  12 серпня 2021 року, за результатами розгляду заяви і документів
ДСП «Чорнобильська АЕС», з урахуванням результатів інспекційного
обстеження та постанови Колегії Держатомрегулювання, видано
ліцензію на переробку, зберігання РАВ, що існують та утворюються під
час перетворення ОУ  на екологічно безпечну систему в рамках
експлуатації комплексу НБК-ОУ.  Термін дії ліцензії (до 31 грудня        
 2033 року) встановлено з врахуванням чергової переоцінки безпеки
комплексу НБК-ОУ.
  Ліцензією встановлені певні умови здійснення діяльності, зокрема:
актуалізація ЗАБ НБК-ОУ до 31 грудня 2022 року, заборона
переміщення будь-яких РАВ у комплекс НБК-ОУ, якщо вони утворені за
межами цього комплексу, забезпечення моніторингу паливовмісних
матеріалів (далі - ПВМ), поводження з неорганізованими РАВ ОУ тощо.

 

  ДСП «Чорнобильська АЕС» здійснює поточну діяльність у рамках
вищезазначеної ліцензії.
  У 2021 році у деяких засобах масової інформації появились
повідомлення щодо «реакцій ділення, які відновилися в уранових
паливних масах, похованих глибоко в зруйнованому реакторному
залі» ОУ Чорнобильської АЕС. 
  Держатомрегулювання здійснює аналіз звітів про стан безпеки ОУ, у
тому числі за період 2016-2020 років, упродовж яких спостерігалась
тенденція щодо підвищення середніх та максимальних значень
показників щільності потоку нейтронів        (далі - ЩПН) у місцях, де
знаходяться скупчення ПВМ. При цьому не зафіксовано перевищень
експлуатаційних меж/меж безпечної експлуатації, визначених
технологічним регламентом ОУ.
  З огляду на зазначене, Держатомрегулювання запропонувало      
 ДСП «Чорнобильська АЕС» провести більш детальний аналіз стану
ядерної безпеки об’єкта «Укриття» у зв’язку із тенденцією підвищення
ЩПН у певних місцях скупчення ПВМ. 
 За інформацією ДСП «Чорнобильська АЕС», на підставі досліджень,
виконаних Інститутом проблем безпеки АЕС, зростання ЩПН після
насування арки НБК у проєктне положення над об’єктом «Укриття» у
2016 році було прогнозованим і пов’язано із зміною температурно-
вологістного режиму після насування арки.
 У рамках експлуатації ОУ передбачені системи та обладнання для
підтримки ПВМ у підкритичному стані. Відповідно до технологічного
регламенту ОУ, у разі перевищення меж безпечної експлуатації за
показниками ЩПН забезпечується подача нейтронопоглинаючих
розчинів на поверхні ПВМ.
 За інформацією ДСП «Чорнобильська АЕС», починаючи з січня      
 2021 року, зростання ЩПН зменшилось. 
  ЯРБ ОУ забезпечується системою організаційних і технічних заходів
при виконанні робіт з поточної експлуатації об'єкта та під час реалізації
проєктів по його перетворенню на екологічно безпечну систему. 
 Під час виконання робіт на ОУ забезпечується радіаційний і
дозиметричний контроль та ведеться облік дозових навантажень 
 персоналу ДСП «Чорнобильська АЕС» та підрядних організацій.
  За інформацією ДСП «Чорнобильська АЕС», у 2021 році значення
середньої індивідуальної дози по персоналу ЧАЕС, що працював на ОУ

або на майданчику НБК-ОУ, склало 1,10 мЗв, середній рівень
індивідуальних доз персоналу підрядних організацій склав 2,75 мЗв.
Перевищень контрольних рівнів індивідуальних річних доз
опромінення (13 мЗв/рік) персоналу ЧАЕС та підрядних організацій не
зафіксовано. 
 Під час діяльності на ОУ та прилеглій території утворюються тверді
та рідкі радіоактивні відходи. Джерелом утворення основних ТРВ в
НБК-ОУ є роботи з дезактивації, а джерелом вторинних РАВ –
використані засоби індивідуального захисту та відходи після
технічного обслуговування, ремонту, модернізації систем і
устаткування НБК-ОУ.
 За звітний період у процесі експлуатації у приміщеннях і на території
НБК-ОУ зібрано та вивезено на ПЗРВ «Буряківка» 9,0 м3 (3,9 т.)
низькоактивних ТРВ загальною активністю 2,85×108 Бк. У порівнянні
з аналогічним періодом 2020 року кількість ТРВ, вивезених на ПЗРВ
«Буряківка», зменшилась на 9,6 м3 (3,7 т) по об’єму та на 1,95×108 Бк
за активністю. Основною причиною зменшення утворення твердих
РАВ є завершення основних будівельних робіт у рамках НБК.
 Джерелами утворення рідких РАВ (радіоактивних вод) є дезактивація
приміщень, обладнання та інструментів, пилопригнічення,
експлуатація санпропускників.
 Впродовж 2021 року з приміщень ОУ з метою запобігання
надходженню радіоактивних речовин у ґрунтові води і для
поліпшення радіаційної обстановки зібрано і відкачано 141 м3
радіоактивно забруднених вод сумарною активністю 3,499×109 Бк. 
 Враховуючи необхідність встановлення систематизованої сукупності
вимог та правил із забезпечення ЯРБ щодо НБК-ОУ, фахівці
Держатомрегулювання продовжували розробку НПА – Вимоги
безпеки комплексу конфайнмента та об’єкта «Укриття». У 2021 році
перша редакція цього НПА направлена на відгук до ДАЗВ та ДСП
«Чорнобильська АЕС». Наразі здійснюється доопрацювання цього
НПА, у тому числі, з урахуванням отриманих відгуків. 
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Заходи з підвищення ефективності 
державної системи фізичного захисту

 Фізичний захист ЯУ та ЯМ є важливим напрямом забезпечення
безпеки діяльності у сфері використання ядерної енергії. 
 Пріоритетні завдання державної політики у сфері використання
ядерної енергії щодо забезпечення захищеності спрямовані на
виконання Україною міжнародних зобов’язань, у частині досягнення
основних цілей фізичного захисту: мінімізації ризиків скоєння диверсії,
крадіжки або будь-якого іншого неправомірного вилучення
радіоактивних матеріалів та зміцнення режиму нерозповсюдження
ядерної зброї.
 Під час наглядової діяльності проводилися: планова державна
перевірка системи фізичного захисту ДСП «Об’єднання «Радон»,
контрольна державна перевірка системи фізичного захисту              
 ДСП «Чорнобильська АЕС»; інспекційні перевірки Інституту ядерних
досліджень Національної академії наук України та ДП «УДВП «ІЗОТОП»;
інспекційні обстеження ДСП «Чорнобильська АЕС» (СВЯП-1, СВЯП-2) та
ДСП «Чорнобильська АЕС» (у рамках видачі ліцензії на право
провадження діяльності з  підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації спеціалістів з фізичного захисту ЯУ, ЯМ, РАВ, інших ДІВ).
 З метою запобігання загрозі вчинення диверсій, крадіжок, інших
незаконних дій з боку внутрішніх правопорушників, фахівцями з
фізичного захисту Держатомрегулювання 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 ДІВ.
  Видано 9 дозволів на використання земель і водойм, розташованих у
санітарно-захисних зонах ядерно-небезпечних об’єктів.
  Організація та виконання заходів з фізичного захисту АЕС у 2021 році
здійснювалось в умовах проявлення реальних загроз, спричинених
військовою агресією Російської Федерації на Сході України, та
«гібридним» впливом на соціально-політичну обстановку в державі. 

  У цих умовах для забезпечення сталого функціонування об’єктів
атомної енергетики та безперебійного електропостачання
споживачів значні зусилля були спрямовані на забезпечення
фізичного захисту, посилення охорони, пропускного і
внутрішньооб’єктового режимів та практичного відпрацювання
антитерористичних і протидиверсійних заходів на АЕС, а також
проведення системного моніторингу кризових ситуацій і формування
нових підходів до організації захисту ядерних об’єктів. 
   Протягом року забезпечувалось:
безперервність функціонування систем фізичного захисту АЕС;
охорона ВП АЕС підрозділами Національної гвардії України з охорони
АЕС; 
охорона свіжого і відпрацьованого ядерного палива під час
перевезення територією України, зокрема 11 залізничних перевезень
свіжого ядерного палива територією України.
  Випадків крадіжок, будь-якого іншого неправомірного вилучення
ЯМ, РАВ та інших ДІВ не допущено.
   У всіх ВП АЕС розроблені «Об’єктові проектні загрози для ВП АЕС» на
основі яких проводяться роботи з доопрацювання «Об’єктових планів
взаємодії у разі вчинення диверсії». 
  Існуюча система заходів щодо забезпечення антитерористичної та
протидиверсійної захищеності ЯУ і ЯМ, а також інших об’єктів АЕС,
створена та функціонує у рамках чинної законодавчо-нормативної
бази. 
  Силами загонів відомчої воєнізованої охорони ВП АЕС охороняється
139 об’єктів.
  Під час проведення щорічних навчань з перевірки готовності сил і
засобів, що залучаються до забезпечення фізичного захисту та
антитерористичної захищеності АЕС здійснювалась перевірка
готовності загонів відомчої воєнізованої охорони ВП АЕС. Результати
перевірок показали, що загони відомчої воєнізованої охорони ВП
АЕС, мають достатній рівень готовності до виконання своїх завдань із
запобігання можливим терористичним актам або диверсіям щодо
АЕС. 
 У рамках ініціативи G7 «Глобальне партнерство проти
розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення» здійснюєть-

ся реалізація заходів з реконструкції та технічного переоснащення
інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту за
міжнародними контрактами у сфері забезпечення фізичного захисту
АЕС. 
  На всіх промислових майданчиках ВП АЕС проводилися двосторонні
тактико-спеціальні навчання з перевірки сил та засобів військових
частин Національної гвардії України з охорони АЕС, які задіяні для
реагування на кризові ситуації. У ході проведення навчань процедури
та алгоритми дій також відпрацьовували фахівці служб фізичного
захисту АЕС. 
  Порушень вимог нормативно-правових актів з питань фізичного
захисту ЯУ, ЯМ, РАВ, ДІВ у частині втрати контролю за РМ,
несанкціонованого втручання у роботу комплексів інженерно-
технічних засобів систем фізичного захисту ВП АЕС, надання допуску
до особливих робіт без проведення спеціальної перевірки не було. 

 Проєктна діяльність
  За проєктом створення системи моніторингу фізичного захисту під
час перевезень РМ УДВП «Ізотоп» передано для здійснення
перевезень ДІВ шість спеціальних мікроавтобусів, оснащених
системою моніторингу фізичного захисту та створено пункт
моніторингу перевезень. 
   ДІВ КУ «Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер» та
КУ «Олександрійський онкологічний диспансер» надано допомогу з
розрядки, вилучення та захоронення високоактивних у рамках
проєкту заміни технологій.      

 Виявлення радіоактивних матеріалів у незаконному обігу
  Протягом року Держатомрегулювання, як визначена відповідальна
організація, забезпечувала активну взаємодію та обмін інформацією з
Базою даних МАГАТЕ про незаконне переміщення ядерних та РМ і ДІВ
(Illicit Trafficking Database (ITDB).
 У лютому Управлінням Служби безпеки України та Головним
Управлінням Національної поліції України в Житомирській області
виявлено та вилучено 2 металевих контейнера «Роботрон SM24-024»
з вмістом ДІВ Kr-85 (Криптон - 85) на ТОВ «Миропільська фабрика
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паперу» (смт. Миропіль), у зв’язку з припиненням виробничої та
фактичної діяльності.

  10 березня співробітниками Національної поліції України та Служби
безпеки України в покинутій будівлі (Луганській обл., с. Катеринівка)
виявлено 36 предметів з нанесеним знаком «Радіаційна небезпека». За
результатами проведення державної експертизи Лабораторією
ядерної криміналістики Центру екологічних проблем атомної
енергетики Інституту ядерних досліджень Національної академії наук
України встановлено, що це розрядники комутаційні некеровані Р-22 у
вигляді скляних предметів циліндричної форми, які зазвичай
використовувалися в радіоелектронній апаратурі, агрегатах
запалювання авіаційних двигунів. Розрядники, які вироблялися у 1978-
1983 роках, містять Sr-90 (Стронцій), у 1984-1990 роках - Н-3 (тритій).
Максимальна сумарна активність розрядників Р-22 складає 2,2 х106 Бк.
Вилучені предмети передані для зберігання до ДСП «Об’єднання
Радон».

  
   Державною прикордонною службою України в пунктах пропуску час
від часу вилучаються предмети з підвищеним рівнем гамма–випромі-

нювання, що містять радіонуклід Радій-226. Це різного типу
годинники, у тому числі авіаційні, висотоміри, компаси тощо. У травні
під час здійснення прикордонного контролю на КПВВ «Чонгар»
затриманий громадянин України, який намагався вивезти з України
авіаційний годинник, з підвищеним рівнем гамма-випромінюванням.

 27 березня під час вхідного дозиметричного контролю, який
виконувався фахівцями служби радіаційної безпеки ПАТ
«АрселорМiттал Кривий Ріг», на станції «Промислова» системою
автоматизованого контролю «Кордон» виявлено вагон з вантажем
металобрухту з підвищеним рівнем γ-випромінювання. Максимальна
потужність дози γ-випромінювання на поверхні вагону складала 2,3
мкЗв/год. Станція відправлення – Лубни. Постачальник вантажу – ТОВ
«УкрМетАльянс». Під час сортування металобрухту вилучено фрагмент
труби. Вилучений фрагмент труби постачальником металобрухту ТОВ
«УкрМетАльянс» передано до пункту захоронення радіоактивних
відходів ДМФ ДСП «Об’єднання Радон».

 

 10 травня в аеропорту «Бориспіль» на виїзному пункті у багажі
пасажира виявлені та вилучені 2 годинники, забруднені Ra-226 (Радій
- 226) та Th – 232 (потужність дози – 1,2 мкЗв/год), а також 9 жовтня
2021 року виявлений ще один годинник (0,65 мкЗв/год). 
 19 травня під час вхідного дозиметричного контролю, який
виконувався фахівцями служби радіаційної безпеки ПАТ "АрселорМіт-
тал Кривий Ріг» на станції «Промислова» системою автоматизованого
контролю «Кордон» виявлено вагон з вантажем металобрухту із
підвищеним рівнем γ-випромінювання. Максимальна потужність дози
γ-випромінювання на поверхні вагону складала 1,9 мкЗв/год. Станція
відправлення – Лихачово ЮЖН. Постачальник вантажу – ТОВ
«Компанія «Максимет»». Під час сортування металобрухту вилучено
фрагмент труби. 

  11 червня у Модрицькому лісовому масиві поблизу м. Борислав,
Дрогобицького району, Львівської області, місцевим жителем під час
пошуку металевих предметів з використанням металошукача в ґрунті
на глибині 0,3 м. виявлено предмет з надписом «ОСТОРОЖНО
РАДИОАКТИВНОСТЬ», про що жителем було повідомлено місцевий
орган самоврядування – виконавчий комітет Бориславської міської
ради Дрогобицького району Львівської області. Згодом, ЛМФ ДСП
«Об'єднання Радон» ідентифіковано та вилучено предмет – блок
гамма-реле типу Е-2М, уражений корозією, вагою 93 кг, в кількості    
 1 од., ідентифікаційні надписи відсутні. Потужність еквівалентної дози
гамма-випромінювання на відстані 10 см – 6,7 мкЗв/год (за
попередньою оцінкою від джерела Cs-137). Предмет направлений на
проведення державної експертизи в Інститут ядерних досліджень
Національної академії наук України.
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  Металургійними підприємствами ПрАТ «Металургійний комбінат
«Азовсталь» (м. Маріуполь) та ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (м.
Кривий Ріг) під час приймання металобрухту виявлені 7 випадків
постачання радіоактивно забрудненого металобрухту природними
радіонуклідами Ra-226. Силами Дніпровської та Одеської міжобласної
філії ДСП «Об’єднання Радон» вилучені радіаційно-небезпечні
фрагменти металобрухту перевезено у безпечні для населення та
довкілля місця зберігання.
  27 вересня у пакеті біля смітника на вул. Таджицька, 2, м. Львів,
знайдені годинники військового призначення в кількості 3 штук.
Сумарна ПЕД на відстані 0,1 м від годинників становить 5,1 мкЗв/год.
Вилучені для зберігання ЛМФ ДСП «Об’єднання «Радон».
  Також українські фахівці з фізичного захисту ЯУ активно залучаються
до міжнародних заходів. 
  Спільно з представниками Відділу ядерної захищеності МАГАТЕ в м.
Софія (Республіка Болгарія) проведено семінар для представників
Грузії, Республіки Молдови та України щодо обговорення наступних
кроків діяльності згідно програми підтримки національних,
двосторонніх та регіональних заходів реагування на події у сфері
ядерної захищеності, виявлення у незаконному обігу радіоактивних
матеріалів.
 Українськими фахівцями взято участь у онлайн зустрічах, які
направлені на боротьбу з нелегальним переміщенням вогнепальної
зброї, вибухових речовин, хімічних, біологічних, ЯМ та РМ через
українсько-молдовський державний кордон за підтримки Місії
Європейського Союзу з надання прикордонної допомоги Україні та
Республіці Молдова (EUBAM), та робочій зустрічі щодо проєкту
«GEIGER» - аналітична платформа, яка збирає дані правоохоронних
органів та інших державних органів про інциденти, які пов’язані з
розслідуванням терористичних та злочинних дій з РМ.
 

 05 липня виявлено забруднення вантажу металобрухту в пункті
пропуску ДП «Херсонський морський торговельний порт». Під час
сортування металобрухту вилучено фрагменти труб, загальною вагою
44 кг, забруднені природними радіонуклідами Ra-226. Потужність
еквівалентної дози гамма-випромінювання на відстані 10 см –       
 4,85 мкЗв/год. Металобрухт вилучено та передано до пункту
захоронення радіоактивних відходів ОМФ ДСП «Об’єднання Радон». 

  13 вересня в пункті пропуску КПВВ «Каланчак» (Херсонська обл.) у
громадянина України на виїзді вилучено авіаційний годинник,
забруднений Ra-226 (4,11 мкЗв/год). 
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 Інспекційна діяльність МАГАТЕ в Україні
 Правовою основою міжнародного режиму нерозповсюдження є
Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, до якого Україна
приєдналась як держава, що не володіє ядерною зброєю, наприкінці
1994 року і, виконуючи статтю 3 Договору, прийняла міжнародний
контроль над всією своєю мирною ядерною діяльністю, підписавши
угоду про застосування гарантій з МАГАТЕ. Згідно із цією угодою,
МАГАТЕ здійснює інспекційну діяльність в Україні та перевіряє
відповідність наданих державою звітів фактичному стану ЯМ у країні. 
 Починаючи з 2012 року, МАГАТЕ розпочато застосування
інтегрованих гарантій в Україні і скорочено інспекторську діяльність.
 Для підтвердження задекларованої інвентарної кількості ЯМ та
відсутності незаявленої ядерної діяльності, у 2021 році Агентством
проводились звичайні та неоголошені інспекції, а також додаткові
доступи на ЯУ та підприємства України. 

   На ЯУ відбулись: ВП «Запорізька АЕС» – 10 інспекцій та 1 технічний
візит, ВП «Хмельницька АЕС» – 6 інспекцій, 1 додатковий доступ та        
 1 технічний візит, ВП «Південноукраїнська АЕС» – 3 інспекції та 1
технічний візит, Харківського фізико-технічного інституту – 3 інспекції
(з них 2 неоголошені) 1 технічний візит та 1 додатковий доступ,
Київського інституту ядерних досліджень – 4 інспекцій (з них 2
неоголошені), ДСП «Чорнобильська АЕС» – 15 інспекцій (з них 2
неоголошені), 5 технічних візитів, ЦСВЯП – 1 інспекція та 1 технічний
візит, ВП «Рівненська АЕС» – 7 інспекцій (з них 1 неоголошена), 1
технічний візит та 1 додатковий доступ.
   Інспекційними заходами охоплені такі підприємства: ЛМФ ДСП
«Об’єднання «Радон», КП «Центральна міська лікарня
Червоноградської міської ради», КНП «Львівський державний
онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр",
Укрметалургізотоп», Дніпродзержинський хімічний завод, Державне
підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат (далі - 

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» та ТОВ «Центр промислової
діагностики та контролю», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».
 Інспекції МАГАТЕ проведені і на тимчасово окупованих територіях, у
місцях знаходження ЯМ, які підлягають гарантіям, відповідно до вимог
Угоди між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій – ЗАТ
«Донецький металургійний завод» та КНП «Луганський обласний
клінічний онкологічний диспансер».
  Під час технічних візитів МАГАТЕ виконувалось встановлення, заміна
та налагодження обладнання віддаленого моніторингу, тестування
обладнання, встановлення печаток МАГАТЕ. Зокрема, протягом року
на майданчиках Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської
АЕС продовжувалось проведення тестових транспортно-
технологічних операцій з використанням обладнання компанії Holtec
для перевезення ВЯП на майданчик ЦСВЯП. 
  За результатами проведених інспекцій МАГАТЕ, суттєвих зауважень
із боку Агентства не зафіксовано.

Державний облік та контроль ядерних матеріалів
 Держатомрегулювання забезпечує ведення державного
інформаційного банку даних ЯМ з інформацією про кількість та склад
ЯМ у будь-якій зоні балансу або в окремому підприємстві. Протягом
року одержано, оброблено та відправлено до МАГАТЕ 245 звітів про
ЯМ та 12 попередніх повідомлення про експорт/імпорт ЯМ. Регулярно
надавалась інша інформація за Угодою: зміни до інформації про
конструкцію ЯУ, графіки проведення ремонтів основного обладнання
при відкритті активної зони ЯУ, графіки отримання та відправлення
ЯМ на АЕС України, інформація щодо радіаційних доз інспекторів
МАГАТЕ, отриманих під час проведення інспекційної діяльності тощо.

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 сфері контролю за мирною ядер-

ною діяльністю країн. Мета Додаткового протоколу - впевнитись, що у
неядерних державах, які підписали Договір, немає незаявленого ЯМ
та не ведеться незаявлена ядерна діяльність. 
  Для реалізації Додаткового протоколу до Угоди до МАГАТЕ
щоквартально надавалась інформація про експортні поставки з
України узгодженого обладнання та неядерного матеріалу;
проведено щорічне поновлення інформації згідно з Додатковим
протоколом до Угоди (34 декларацій). Велась робота із збору
інформації, необхідної 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 ЯМ.

 Виконання двосторонніх міжнародних угод про
співробітництво у сфері використання

ядерної енергії в мирних цілях
 Забезпечено обмін інформацією про міжнародні передачі ЯМ
відповідно до міжнародних договорів з: 
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, у рамках Угоди між Урядом
України та Урядом Канади про співробітництво у мирному
використанні ядерної енергії;
Бюро Австралії з гарантій та нерозповсюдження, у рамках
Адміністративної домовленості між Державною інспекцією ядерного
регулювання України;
Бюро Австралії з гарантій та нерозповсюдження, згідно з Угодою між
Урядом України та Урядом Австралії про співробітництво в сфері
використання ядерної енергії в мирних цілях.

 Підтримка дієздатності інфраструктури гарантій в Україні
 Значна увага приділялась підвищенню кваліфікації спеціалістів, які
здійснюють діяльність з реалізації гарантій в Україні. Відбулась серія
вебінарів у рамках «Міжнародної програми залучення гарантій»
Національного управління ядерної безпеки Міністерства енергетики
США для інспекторів Держатомрегулювання, персоналу ДСП
«Чорнобильська АЕС», відповідальних за взаємодію з інспекторами
МАГАТЕ. 

 VІIІ. ГАРАНТІЇ НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ
ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ
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 Відповідно до законодавства України, регулювання безпеки
перевезення РМ здійснюється шляхом: видачі дозвільних документів,
таких як ліцензії на право провадження діяльності з перевезення РМ,
дозволи на здійснення міжнародних перевезень РМ (під час імпорту,
експорту, транзиту), сертифікати про затвердження щодо безпечного
перевезення РМ та проведенням заходів державного нагляду.
 Протягом 2021 року Держатомрегулювання видано 84 дозволи на
здійснення міжнародних перевезень РМ, серед яких, у межах
виконання Україною міжнародних Угод про співробітництво в сфері
транспортування ЯМ 4 дозволи на транзит ЯМ до Угорщини,
Словацької Республіки. Розглянуто заяви про внесення змін,
переоформлення 14 ліцензій на право провадження діяльності з
перевезення РМ. Проведено 9 заходів державного нагляду, серед яких
2 – планові інспекційні перевірки, 1 – позапланова та 6 – інспекційних
обстежень. Оформлено 11 сертифікатів про затвердження:                    
 9 сертифікатів про затвердження спеціальних умов перевезення РМ
та 2 сертифіката про затвердження конструкції пакувальних комплектів
для перевезення РМ, а саме: HI-STAR 190 ML, призначений для
перевезення ВЯП та ПКТВU-20 для транспортування РМ у вигляді
подільно-звільнених матеріалів та нейтронних ДІВ.

 Пакувальний комплект HI-STAR 190 ML, розроблений та вироблений
компанією Holtec International для перевезення ВЯП реакторів ВВЕР-1000
та ВВЕР-440 з енергоблоків АЕС України (ВП "Рівненська АЕС", ВП
"Хмельницька АЕС", ВП "Південноукраїнська АЕС") на майданчик ЦСВЯП у
герметичних багатоцільових контейнерах залізничним транспортом -
вагоном Моделі 14-9068 у складі спеціального вантажного потяга. 

  Пакувальний комплект ПКТB(U)-20, розроблений та вироблений ТОВ
«НТ-Інжиніринг» для перевезення РМ, у вигляді подільно-звільнених
матеріалів, нейтронних ДІВ, у тому числі з берилієм, до складу яких
входять радіонукліди 233U, 235U, 238Pu, 239Pu, 241Pu, 241Am, 244Cm,
248Cm, та РМ особливої форми, за виключенням: РМ У газоподібній або
рідкій формі, а також у порошкоподібній без первинної упаковки;
подільно-звільнених матеріалів у рідкому стані (розчини, концентрати
тощо). 
  Для перевезення ВЯП у межах майданчиків ВП АЕС та на ЦСВЯП  у
2021 році Держатомрегулюванням внесено відповідні зміни до ліцензії
ДП НАЕК "Енергоатом" та оформлено сертифікат про затвердження
конструкції ПК HISTAR.
 Відповідно до Угоди між Державною інспекцією ядерного
регулювання України та Норвезьким агентством з ядерної та
радіаційної безпеки про співробітництво в сфері ядерної та радіаційної
безпеки 2014 року та Протоколу про внесення змін до Угоди             
 2018 року, у межах реалізації проєкту «Вдосконалення регуляторної
бази з безпеки перевезення радіоактивних матеріалів» (COMPLIANCE)
здійснювалась робота з розробки наступних нормативних документів:
«Порядок видачі сертифікатів щодо безпечного перевезення
радіоактивних матеріалів», «Вимоги до структури та змісту звітів з
аналізу безпеки, що подають у складі документації на отримання
сертифікатів», «Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови)
провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів»;
«Вимоги до звіту з аналізу безпеки провадження діяльності з
перевезення радіоактивних матеріалів», «Вимоги до системи
управління в сфері безпечного перевезення радіоактивних
матеріалів».

 

 ІX. БЕЗПЕКА ПЕРЕВЕЗЕНЬ
РАДІОАКТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ
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 Діяльність з ДІВ може бути дозволеною тільки після підтвердження
суб’єктом діяльності спроможності дотриматись вимог норм та правил
з радіаційної безпеки та обґрунтування безпеки використання ДІВ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблиця. Розподіл кількості власників ДІВ в залежності від регіону та області України
 станом на кінець 2021 року

 

  У 2021 році забезпечено регулюючий контроль за діяльністю 5167
суб’єктів діяльності з використання ДІВ (на 636 більше ніж у 2020 році)
та 15 суб’єктів діяльності з виробництва ДІВ, у тому числі,                          
2862 суб’єктів, які провадять діяльність з використання ДІВ, що не
звільнена від ліцензування, та мають відповідні документи
дозвільного характеру. Протягом минулого року видано 302 ліцензії,
анульовано 54 ліцензії, продовжено термін дії 338 ліцензій на право
провадження діяльності з використання ДІВ.
 На виконання вимог пункту 250.4 статті 250 Податкового кодексу
України Держатомрегулювання підготовлено перелік підприємств,
установ, організацій, суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної
енергії, у результаті діяльності яких можуть утворитися РАВ у                
 2022 році, у розрізі областей, який надано Державній податковій
службі України.
  У 2021 році продовжувалась участь у реалізації проєкту «Зняття з
експлуатації опромінювальних установок та забезпечення
безпечного зберігання джерел іонізуючого випромінювання» у
рамках програми співробітництва між Держатомрегулювання та GRS
(Німеччина).

 Державний регістр джерел іонізуючого випромінювання
та індивідуальних доз опромінення

 В Україні створена та функціонує дієва інформаційна
(автоматизована) система обліку, реєстрації та контролю ДІВ –
Державний регістр джерел іонізуючого випромінювання. Згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2020 року №
1141 «Деякі питання створення єдиної державної системи контролю
та обліку індивідуальних доз опромінення» функції Державного
регістру джерел іонізуючого випромінювання розширено в частині
реєстрації індивідуальних доз опромінення та змінено його назву на
Державний регістр джерел іонізуючого випромінювання та
індивідуальних доз опромінення (далі – Державний регістр ДІВ та доз).
Реєстрація ДІВ у Державному регістрі ДІВ та доз проводиться
відповідно до Порядку державної реєстрації джерел іонізуючого
випромінювання та індивідуальних доз опромінення, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 року 

 №  1718 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів
України від 01 вересня 2021 року № 949). 
  Цими змінами приведено у відповідність до сучасних вимог Порядок
реєстрації ДІВ з урахуванням набутого досвіду та запроваджено
порядок здійснення контролю та ведення обліку індивідуальних доз
опромінення. Протягом року забезпечувалась державна реєстрація
ДІВ та методологічна підтримка Державного регістру ДІВ з
організаційних питань.
  Станом на 31 грудня 2021 року в Україні використовується      
 26 095 ДІВ, інформація про які внесена до інформаційної
(автоматизованої) системи Державного регістру ДІВ та доз (з них 8 553
од. закритих радіонуклідних джерел, тільки протягом 2021 року
зареєстровано 300 од. закритих ДІВ та 17 542 од. нерадіонуклідних
установок, що генерують іонізуюче випромінювання, з них протягом
2021 року зареєстровано 1538 одиниць нових ДІВ).   
   Протягом 2021 року знято з обліку 991 од. джерел, у тому числі:
радіонуклідних 475 од. джерел (453 од. радіонуклідних джерел
переведено до категорії РАВ та передано до ДСП «Об’єднання Радон»;
1 джерело – втрачене; 3 джерела - внесені двічі або помилково, 18 од.
джерел - експортовані);
516 нерадіонуклідні установки (501 од. джерел - виведені з робочого
стану; 14 од. – внесено двічі або помилково; 1 од. – викрадено).

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

 

  Крім того, за 2021 рік Державним регістром ДІВ та доз отримано
інформацію про ввезення радіофармпрепаратів та генераторів
радіонуклідів, а саме: 
35 повідомлень про ввезення на територію України генератора ра-
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гою 50 кВ та спектрометри енергій рентгенівського випромінювання
СЕР-02 з максимальною прискорювальною напругою 40 кВ. 

 Це портативні лабораторні прилади, що використовують для
первинного рентгенівського збудження атомів зразка генеруючих
пристроїв на малопотужних рентгенівських трубках. Спектрометри
призначені для визначення елементного складу речовин, що
використовуються у металургії, гірничій та хімічній промисловості,
машинобудуванні, нафтопереробці тощо. 
 ТОВ «Завод рентгенівського обладнання КВАНТ» виробляв
комплекси рентгенівські діагностичні КРД 50 максимальною
прискорювальною напругою 150 кВ.

 Протягом 2021 року здійснено державну експертизу з ЯРБ 5
технічних умов з виробництва ДІВ. 
 Держатомрегулювання проведено аналіз 15 щорічних звітів
ліцензіатів з виробництва ДІВ. За результатами розглядів звітів 6
ліцензіатам надано зауваження щодо повноти інформації з
необхідністю доопрацювання звітних документів. Щодо ТОВ
«ТЕЛЕОПТИК» складено протокол та винесено постанову       
 № 33-17/02/2021-ЮО про притягнення до адміністративної
відповідальності за ненадання щорічного звіту у повному обсязі.

 Особливості державного регулювання безпеки
використання ДІВ в медицині

  Медицина – найпоширеніша галузь застосування ДІВ в Україні. 
 В Україні, як і в усьому світі, наявна тенденція до зростання рівня
онкологічних захворювань, смертність від яких, за даними статистики
Міністерства охорони здоров’я України, посідає друге в Україні. 

Дочірнього підприємства «Санітарно-курортний реабілітаційний
центр «Слов’янський курорт» приватного акціонерного товариства
лікувально-оздоровчих закладів профспілок України
«Укрпрофоздоровниця»; 
Комунального некомерційного підприємства «Обласне
територіально-медичне об’єднання м. Краматорськ».

 Виробництво ДІВ
  В Україні, станом на кінець 2021 року, 15 суб’єктів діяльності мали
чинні ліцензії на право провадження діяльності з виробництва ДІВ.
 Виробництво ДІВ у 2021 році здійснювали: ТОВ «Завод
рентгенівського обладнання КВАНТ» (м. Харків), Київське виробниче
об’єднання «Медапаратура»; фірма «РАДМІР» (м. Харків); ТОВ «НВК
КРАС». 
  Відповідно до наданих повідомлень, у 2021 році фірмою «РАДМІР»
вироблено 29 од. нерадіонуклідних установок, які вивезено за кордон.
  Фірма «РАДМІР» виробляє Комплекси рентгенівські мамографічні
цифрові «СИМА» з максимальною прискорювальною напругою 39 кВ
та Комплекси рентгенівські мамографічні цифрові «МАДИС» з
максимальною прискорювальною напругою 45 кВ.

  ТОВ «ЕЛВАТЕХ» вироблено 381 нерадіонуклідну установку, з яких 74 -
для потреб України та 307 вивезені за кордон у різні країни. 
 ТОВ «ЕЛВАТЕХ» виробляє спектрометри енергій рентгенівського
випромінювання СЕР-01 з максимальною прискорювальною напру-

діонуклідів Тс-99m, що застосовується в медичній практиці для
закладів охорони здоров’я (постачальником Тс-99m - генераторів
радіонуклідів було підприємство Instytut Energii Atomowej (POLATOM));
60 повідомлення про ввезення радіофармацевтичних препаратів   
 ДП УДВП «Ізотоп» та 3 повідомлення – ТОВ «МТМ». 
  У заклади охорони здоров’я протягом 2021 року поставлені такі
радіонукліди у складі радіофармацевтичних препаратів: 131 – сумарна
активність 6,9 ТБк; 125 – сумарна активність 23,8 ГБк; Sr-89 – сумарна
активність 10,2 ГБк .
 На офіційному вебсайті Держатомрегулювання оприлюднено Перелік
підприємств, установ та організацій, що мають ліцензії з використання
ДІВ у частині виконання робіт з технічного обслуговування ДІВ, та
Перелік суб’єктів, які підтвердили відповідність системи навчання і
перевірки знань з питань радіаційної безпеки вимогам наказу
Держатомрегулювання від 02 жовтня 2014 року №  143,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 грудня 2014 року  
 за № 1549/26326. 
 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)»
інспекторами Держатомрегулювання, із залученням фахівців        
 ДНТЦ ЯРБ, здійснені заходи з позапланової інвентаризації ДІВ, що
знаходяться у власності:
Відкритого акціонерного товариства «Металургійний комбінат
«Азовсталь» та Приватного акціонерного товариства
«Азовелектросталь»;
Приватного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний
комбінат ім. Ілліча»;
Комунального некомерційного підприємства «Онкологічний
диспансер м. Маріуполь»;
Товариства з обмеженою відповідальністю «Збагачувальна фабрика
«Святоварваринська»;
Приватного акціонерного товариства «Шахтоуправління
«Покровське»;
Товариства з обмеженою відповідальністю «Великий шовковий шлях»;
Приватного акціонерного товариства «Рубіжанський картонно-тарний
комбінат»;
Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче
об’єднання «Сєвєродонецький склопластик»;
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 Так, на початку 2021 року, на обліку в закладах охорони здоров’я
перебувало 1 млн 187,6 тисяч пацієнтів із онкологічними
захворюваннями. Діагностування та лікування захворювань
здійснюється із застосуванням новітніх технологій з використанням
ДІВ.
  Крім того, комп’ютерна томографія (далі - КТ) стала одним із найбільш
розповсюджених методів візуалізації різних захворювань, а під час
пандемії COVID -19 практично набула статус скринінгового методу. 
   При цьому, діагностика із застосуванням КТ супроводжується доволі
високими променевими навантаженнями на пацієнта. Станом на     
 31 грудня 2021 року в Україні використовується 860 комп’ютерних
томографів, у той час як на початок пандемії (30 грудня 2019 року)
використовувалось 598 одиниць комп’ютерних томографів. 

Малюнок. Комп’ютерний томограф
 

 За даними Державного регістру в Україні у 2021 році
використовувалось 15 112 од. обладнання для рентгенодіагностики,
що на 1 345 од. 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.
    Одним з пріоритетних напрямів діяльності Держатомрегулювання у
2021 році був регулюючий супровід реалізації заходів програми
Президента України «Велике будівництво» у частині забезпечення
опорних закладів охорони здоров’я сучасним рентгенівським
обладнанням (рентгенодіагностичними апаратами та апаратами КТ). 
  Реалізація цієї діяльності пов’язана з ризиками, обумовленими тим,
що з одного боку необхідно було у максимально стислі терміни видати
відповідний дозвіл на використання обладнання, що постачалось за
цією Програмою, а з іншого – бути впевненим, що це обладнання чи
технологія буде використовуватись у безпечний спосіб. 

  Тільки за 2021 рік у Державному регістрі ДІВ та доз зареєстровано
817 ДІВ медичного призначення, з них КТ – 161, лінійні прискорювачі
– 7, рентгенодіагностичні апарати – 493, мамографів – 25, дентальних
рентгенологічних апаратів – 119, інші ДІВ – 12.
 Крім цього, під постійним контролем Держатомрегулювання
знаходилось питання введення в експлуатацію ангіографів, що були
поставлені у заклади охорони здоров’я Волинської, Житомирської,
Запорізької, Миколаївської та Рівненської областей у 2017-2019 роках.
У 2021 все обладнання введене в експлуатацію.

 Малюнок. Ангіограф
 

 При постачанні рентгенологічного обладнання, лінійних
прискорювачів виникали питання, пов’язані з порушенням
ліцензіатами вимог законодавства у сфері використання ядерної
енергії. Так, заклади охорони здоров’я України отримували
обладнання чи повідомлення про його постачання від
постачальників у терміни, що не дозволяли подати вчасно до
Держатомрегулювання заяви на видачу ліцензій або внесення
відповідних змін до ліцензій на право провадження діяльності з
використання ДІВ.У результаті чого, крім ліцензійних умов,
порушувались і вимоги Порядку державної реєстрації ДІВ. 
  Держатомрегулювання застосовано фінансові санкції – накладено
штрафи як на постачальників обладнання, так і на отримувачів
(заклади охорони здоров’я) у сумі від 17 до 34 тис. грн.
 При цьому не всі заклади охорони здоров’я мали заздалегідь
підготовлені приміщення для розміщення обладнання (ангіографів,
комп’ютерних томографів, цифрових рентгенівських апаратів,
лінійних прискорювачів) та затверджені у встановленому порядку
проєкти на розміщення цього обладнання, що у свою чергу,
призводило до тривалого зберігання, затягування термінів введення
в експлуатацію та неефективного використання за призначенням.
  Протягом 2021 року проводилась оцінка рентгенорадіологічного
обладнання при розгляді ліцензійних документів на видачу (внесення

 

змін, переоформлення) ліцензій на виробництво та використання ДІВ
у медицині на предмет їх відповідності вимогам статті 17 Закону
України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»
відповідно до Методичних роз’яснень щодо оцінки відповідності
медичного радіологічного обладнання положенням статті 17 Закону
України «Про захист людини від впливу іонізуючого
випромінювання», що набрала чинності у 2020 році.
 Крім того, під контролем Держатомрегулювання знаходилось
питання приведення у відповідність до вимог статті 17 зазначеного
Закону технічних умов з виробництва рентгенорадіологічного
обладнання усіма вітчизняними виробникам (ліцензіатами).
 

 
Малюнок. Автомобіль спеціального призначення

 
  Проведено оцінку та погоджено дві навчальні програми 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».
  З метою вивчення стану променевої терапії в Україні, державна
установа «Інститут медичної радіології та онкології імені С.П.
Григор’єва Національної академії медичних наук України», відповідно
до «Плану-графіка проведення національного поштового ТЛД-аудиту
якості дозиметричного калібрування радіаційних струменів апаратів
променевої терапії в медичних закладах України на 2021 рік», згідно з
Положенням про організацію та проведення національного ТЛД-
аудиту якості калібрування радіаційних струменів апаратів
променевої терапії методом «доза-поштою», організовано
проведення 4 циклів ТЛД-аудиту, за результатами яких розроблялись
відповідні заходи реагування.
  У рамках проведення Національного ТЛД-аудиту та міжнародного
дозиметричного аудиту МАГАТЕ/ВООЗ у 2021 році проконтрольовано
радіаційні струмені 22 апаратів дистанційної променевої терапії в 14
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закладах охорони здоров’я онкологічного профілю. 
  Організовано проведення щорічного анкетування закладів охорони
здоров’я онкологічного профілю за програмою ДІРАК та на основі
анкети іmРАСТ місії МАГАТЕ щодо стану променевої діагностики та
променевої терапії.

Поводження із джерелами іонізуючого випромінювання
у відокремлених підрозділах ДП «НАЕК «Енергоатом»

 Поводження із ДІВ у відокремлених підрозділах ДП «НАЕК
«Енергоатом» здійснюється відповідно до ліцензії серії на право
провадження діяльності з використання ДІВ, яку видано
Держатомрегулюванням, термін дії – до 19 грудня 2024 року.
 У 2021 році до цієї ліцензії в установленому порядку внесено дві
зміни (зміна № 3 внесена 30 липня 2021 року, зміна № 4 - 29.09.2021),
за якими дозволяється використання ДІВ таким відокремленими
підрозділами ДП «НАЕК «Енергоатом»: Запорізька АЕС, Рівненська АЕС,
Хмельницька АЕС, Південноукраїнська АЕС, Атомремонтсервіс (АРС),
Аварійно-технічний центр (АРС), Атоменергомаш (АЕМ), Автоматика та
машинобудування (АтаМ) та такі види робіт з ДІВ: експлуатація,
технічне обслуговування, зарядження, перезарядження,
перетарювання, введення та виведення з експлуатації установок з
ДІВ, монтаж, демонтаж, налагоджування, зберігання, отримання
(придбання), передача (збут).
 ДІВ використовуються для виконання таких видів робіт:
радіографічний контроль зварювальних швів та основного металу
виробів, обладнання і трубопроводів; контроль концентрації бору в
теплоносії першого контуру та суміжних з ним системах; калібрувальні
вимірювання радіометричної та спектрометричної апаратури;
перевірочні роботи; заміри щільності та вологості ґрунтів в основі
будівель та споруд. 
 Зберігання ДІВ здійснюється з урахуванням їх властивостей у
сховищах або спеціальних сейфах, ДІВ використовуються для
виконання робіт у підрозділах відповідно до вимог ОСПУ-2005
санітарних паспортів.
 Організаційні, технічні та санітарно-гігієнічні заходи, спрямовані на
забезпечення радіаційної безпеки персоналу, а також основні дії
персоналу у разі виникнення радіаційної аварії при поводженні з ДІВ
регламентуються документами ВП, введеними в дію у встановленому
порядку. 
 

   Для оцінки і вимірювання доз, які отримує персонал, розглядаються
такі види радіаційного контролю: радіаційний дозиметричний
контроль; радіаційний контроль за нерозповсюдженням
радіоактивного забруднення.
 Радіаційний дозиметричний контроль забезпечується за допомогою
вимірювань: індивідуальної еквівалентної дози опромінювання
персоналу; потужності дози g-випромінювання в приміщеннях і на
проммайданчику АЕС; потужності дози нейтронів у центральному залі
реактора, в суміжних приміщеннях, в місцях установки і ремонту
концентратомірів бору, на ділянках поводження із свіжим та
відпрацьованим паливом; об’ємної активності аерозолів, ізотопів
йоду в приміщеннях.

 Радіаційний контроль за нерозповсюдженням радіоактивного
забруднення забезпечується: контролем рівню забруднення
радіоактивними речовинами покривів шкіри, взуття та одягу
персоналу, транспортних засобів і вантажів при перетині кордонів
ЗСР; контролем рівню забруднення радіоактивними речовинами
особистого одягу і взуття персоналу, транспортних засобів і вантажів
при перетині ними меж території АЕС.
 Під час діяльності, пов’язаної з використанням ДІВ, контролюються
радіаційно небезпечні чинники, які визначені дією гамма- і
нейтронного випромінювання при використанні закритих ДІВ.
Вимірювання здійснюється відповідно до регламентів радіаційного
контролю під час експлуатації АЕС. 
 Весь персонал, зайнятий роботами з ДІВ, належить до категорії А і
підлягає обов’язковому індивідуальному дозиметричному контролю.
Випадків перевищення контрольних (адміністративних) рівнів
опромінення персоналу, що виконує роботи з ДІВ, у 2021 році у ВП ДП
«НАЕК «Енергоатом» не зафіксовано.
 Всі особи з персоналу категорії А, у тому числі ті, що тимчасово
залучаються до робіт з ДІВ, допускаються до подібних робіт лише
після проходження навчання, інструктажу та перевірки знань правил
безпеки ведення такого виду робіт і діючих у ВП інструкцій.
 Протягом 2021 року радіаційних аварій та інцидентів з ДІВ, що
знаходяться на балансі ВП ЗАЕС, РАЕС, ПАЕС, ХАЕС, АРС, АЕМ, АТЦ,
АтаМ, не було.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Таблиця. Узагальнені дані про використання ДІВ ВП ДП «НАЕК «Енергоатом» у 2021 році
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  Україна належить до провідних урановидобувних країн світу і має
низку розвіданих уранових родовищ, найбільші з яких розташовані у
межах Кіровоградської області. 
  ДП «СхідГЗК» сьогодні є єдиним в Україні підприємством, що
здійснює повний цикл робіт з видобування та переробки уранових
руд. Видобування уранової руди здійснюється підземним способом на
Ватутінському (шахта «Смолінська»), Мічурінському і Центральному
(шахта «Інгульська») та Новокостянтинівському (шахта
«Новокостянтинівська») родовищах у Кіровоградській області у
рамках ліцензії Держатомрегулювання на право провадження
діяльності з видобування та переробки уранових руд. 
  До складу ДП «СхідГЗК» входять три підприємства з видобування
уранових руд: Смолінська, Інгульська та Новокостянтинівська шахти
та підприємство з переробки уранових руд – гідрометалургійний
завод.

 
 

Малюнок. Смолінська шахта
 

 Смолінська шахта розташована у смт. Смоліно Маловисківського
району Кіровоградської області. З 1973 року шахта здійснює розробку
Ватутінського родовища уранових руд. Гірничі роботи на даний час
ведуться на глибині 640 м. 
 Зважаючи на те, що запаси Ватутінського родовища практично
вичерпані, у 2021 році розпочато здійснення підготовчих заходів з
припинення діяльності Смолінської шахти. 
 Держатомрегулювання погоджено проєкт розпорядження Кабінету
Міністрів України «Про схвалення концепції Державної цільової
екологічної програми «Зняття з експлуатації уранових об’єктів на
2022-2026 роки".

  

 Наразі здійснюється державна експертиза ЯРБ техніко-економічного 
 обґрунтування «Зняття з експлуатації Смолінської шахти ДП «СхідГЗК».
  Інгульська шахта розташована на околиці м. Кропивницький та з
1969 року здійснює розробку Мічуринського та Центрального
родовищ уранових руд. Наразі рудні поклади відпрацьовуються на
глибині до 420 м.
 

 
Малюнок. Інгульська шахта

 

 Новокостянтинівська шахта розташована поблизу с. Олексіївка
Маловисківського району Кіровоградської області, розробляє
найбільше в Європі Новокостянтинівське родовище уранових руд.
Шахта знаходиться в дослідно-промисловій експлуатації. Наразі рудні
поклади відпрацьовуються на глибинах від 180 до 300 м. Проєктна
потужність родовища становить 1500 тис. тон уранової руди на рік з
подальшим збільшенням до 2500 тис. тон на рік.

Малюнок. Новокостянтинівська шахта
 

  Переробка уранових руд і отримання уранового концентрату (U3О8)
здійснюється на гідрометалургійному заводі в м. Жовті Води.  У 2021
році в Україні вироблено близько 455 тон уранового оксидного
концентрату. 
  Відходи переробки уранових руд (хвости) з підвищеним вмістом
радіонуклідів природного походження за допомогою пульпопроводу
розміщуються у хвостосховищі «Балка «Щербаківська», що
знаходиться на відстані приблизно 5 км від м. Жовті Води.

 
 

 
 

 

 У 2021 році продовжувалось здійснення ліквідаційно-
рекультиваційних заходів на об’єктах та промисловому майданчику
колишнього виробничого об’єднання «Придніпровський хімічний
завод» (далі - ВО «ПХЗ»), що розташовані у м. Кам’янське.
 ВО «ПХЗ» з 1949 по 1991 рік здійснювало переробку урановмісніх
доменних шлаків, уранових концентратів та уранової руди з різних
родовищ Радянського Союзу та держав Східної Європи. У результаті
на території колишнього ВО «ПХЗ» та поза його межами утворено ряд
хвостосховищ та сховищ відходів уранового виробництва, що містять
близько 42 млн. тон відходів переробки уранових руд загальною
активністю 2,7х1015Бк. Потужність експозиційної дози гамма-
випромінювання на деяких радіаційно-забруднених об’єктах ВО «ПХЗ»
сягає 350 мкЗв/г.
 Роботи з приведення території та об’єктів колишнього ВО «ПХЗ»
здійснюється Державним підприємством «Бар’єр» (далі - ДП «Бар’єр») у
рамках діючої ліцензії. 
 У 2021 році ДП «Бар’єр» продовжувало здійснення заходів,
передбачених «Державною цільовою екологічною програмою
першочергових заходів приведення у безпечний стан об’єктів і
майданчика колишнього уранового виробничого об’єднання
«Придніпровський хімічний завод» на 2019-2023 роки»,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня
2019 року № 756. 
 Також на території колишнього ВО «ПХЗ» продовжувалась реалізація
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.

 XI. БЕЗПЕКА УРАНОВИХ ОБ’ЄКТІВ
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  2021 рік, не дивлячись на діючі обмеження, запроваджені у зв’язку з
COVID-19, був насиченим на міжнародні події та заходи, які
відбувались як онлайн, так і наживо. 
 

 Співробітництво країн ЄС у сфері регулювання
ядерної та радіаційної безпеки

  Продовжувалась активна взаємодія з європейськими інституціями та
асоціаціями, спрямована на реалізацію проєктів співробітництва, а
також виконання Україною взятих зобов’язань у контексті посилення
системи регулювання ЯРБ та безпеки експлуатації АЕС.
 Спільно з Європейською Комісією, у рамках Інструменту
співробітництва з ядерної безпеки (INSC), продовжувалася реалізація
проєкту «Посилення можливостей Державної інспекції ядерного
регулювання України з регулювання ядерної діяльності, ліцензування
та аналізу важких аварій для ядерних установок» (U3.01/14-15,
U3.01/18 (UK/TS/51-58), який, у тому числі, спрямований на розробку
стратегії розбудови регуляторних спроможностей та планування
ресурсів регулятора, 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, відновлення та підтримку
ліцензування диверсифікації поставок ядерного палива для АЕС
України. 

 
Малюнок. Робоча зустріч в рамках проєкту UK/TS/51-58

 

  Після надання Україні статусу спостерігача в ENSREG представники
Держатомрегулювання отримали змогу брати участь у пленарних за-

  

сіданнях та відслідковувати основні тенденції політики ЄС щодо
підвищення безпеки експлуатації АЕС, поводження з РАВ, оновлення
відповідних актів права ЄС, напрацювання пропозицій щодо
посилення співробітництва з країнами не членами ЄС, тощо. У 2021
році, відповідно до добровільно взятих зобов’язань, Україна подала
до ENSREG Оновлений Національний план дій за результатами
«стрес-тестів», а також оновлений Національний план дій за
результатами Першої тематичної перевірки за напрямом «Управління
старінням». Представника Держатомрегулювання включено до складу
групи ENSREG з оцінки результатів-стрес тестів в Турецькій Республіці.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 Малюнок. Оновлений Національний план дій за результатами «стрес-тестів», а також
оновлений Національний план дій за результатами Першої тематичної перевірки

за напрямом «Управління старінням»
 

   У рамках участі в діяльності WENRA фахівці Держатомрегулювання
брали активну участь у пленарних засіданнях асоціації та роботі
робочих груп: Робоча група з гармонізації реакторів (RHWG), Робоча
група з питань поводження з радіоактивними відходами та зняття з
експлуатації (WGWD), Робоча група з дослідницьких реакторів (WGRR).
 Пріоритетним напрямом діяльності WENRA у 2021 році було
напрацювання Технічних специфікацій в рамках підготовки до прове-

 
 

дення ENSREG Другої тематичної перевірки за напрямом «Пожежна
безпека». Тривала робота з оновлення референтних рівнів
WENRA,активізувалась взаємодія WENRA з іншими європейськими
інституціями, зокрема Європейською асоціацією стандартів безпеки
для ядерних установок, Європейською асоціацією регуляторів
ядерної захищеності тощо. 

Малюнок. Пленарне засідання WENRA 13-14 квітня 2021 року
 

 Міжнародне агентство з атомної енергії
  У 2021 році з боку МАГАТЕ надавалась підтримка в реалізації трьох
національних проєктів Програми Технічного Співробітництва для
України. Фахівці державних органів, підприємств, наукових інститутів
та медичних установ брали участь у семінарах, курсах, стажуваннях,
що організовувались МАГАТЕ як онлайн, так і наживо.
  З нагоди річниці аварії на Чорнобильській АЕС, Україну 26-27 квітня
відвідав Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі. Він
провів ряд зустрічей з керівництвом країни, відвідав НБК та СВЯП-2. 

 Малюнок. Візит Генерального Директора МАГАТЕ на ДСП «ЧАЕС»

 

  XII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
ТА ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ
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 У звичайному режимі здійснювалась верифікаційна діяльність
інспекторів МАГАТЕ на об’єктах України. 13-14 липня у м. Київ
відбулось засідання Групи вищого рівня з питань реалізації гарантій
(SIRG). Делегацію МАГАТЕ очолив заступник генерального директора
та керівник Департаменту гарантій Масімо Апаро. У ході засідання
обговорювались поточні питання застосування гарантій МАГАТЕ в
Україні. 

  Малюнок. Візит представників Департаменту гарантій МАГАТЕ на ДСП «ЧАЕС»
 

 Продовжувалася діяльність щодо вдосконалення національного
законодавства із урахуванням Стандартів безпеки МАГАТЕ. Українські
фахівці брали активну участь у роботі Комітету з норм ядерної
безпеки (NUSSC), Комітету з норм радіаційної безпеки (RASSC) та
Комітеті з розробки Керівництва з ядерної захищеності (NSGC). 
 З 20 по 24 вересня у м. Відень проходила 65-а сесія Генеральної
конференції МАГАТЕ. Україну на Генеральній конференції
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 ЯРБ, безпеки поводження з РАВ,
ядерної захищеності. Також обговорені результати проведеної у   
 2021 році верифікаційної діяльності, узгоджено напрями підвищення
ефективності існуючої системи гарантій, напрями розвитку сучасної
науки і технологій, планування програми технічного співробітництва
тощо. 
  У своєму виступі, Глава делегації від України підкреслив вагомий
внесок МАГАТЕ у виконання завдань у сфері нерозповсюдження,
забезпечення ядерної безпеки та захищеності, та подякував Агентст-

 

 У 2021 році Україна вперше долучилась до інформаційно-
просвітницької діяльності МАГАТЕ. Держатомрегулювання спільно з
ДНТЦ ЯРБ здійснили переклад українською мовою постерів МАГАТЕ з
питань радіаційного захисту пацієнтів та лікарів. Постери українською
мовою розміщені на офіційному сайті МАГАТЕ за посиланням:
https://www.iaea.org/resources/rpop/resources/posters-and-leaflets. 

 Малюнки. Постери МАГАТЕ з питань радіаційного захисту українською мовою
 

Програми двостороннього співробітництва
 2021 рік був насиченим подіями програм двостороннього
співробітництва. Серед основних партнерів Держатомрегулювання
слід виділити США, Швецію, Норвегію та інші країни. 
 У рамках співробітництва з Комісією ядерного регулювання США
відбулась низка важливих заходів, серед яких: підписання оновлених
Виконавчої Угоди про участь Держатомрегулювання у програмі із
застосування та підтримки термо-гідравлічних кодів (Програма СAMP)
від 25 березня 2021 року та Виконавчої Угоди про участь в програмі з
дослідження важких аварій (Програма CSARP) від 16 квітня 2021 року.
  З 12 по 16 квітня у онлайн форматі відбулась весняна зустріч
користувачів комп’ютерних кодів у сфері радіаційного захисту
Програми RAMP, що створена та функціонує за підтримки Комісії ядер-

 

ву за постійну підтримку у реалізації проєктів співробітництва,
спрямованих на зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та
будівництва НБК. 
 10-14 жовтня представники Держатомрегулювання взяли участь у
Конференцій МАГАТЕ з розвитку готовності до реагування на
національному та міжнародному рівнях. Під час заходу представлено
досвід підтримки готовності та організації і проведення тренувальних
навчань в умовах дії карантинних обмежень із застосуванням
дистанційних технологій комунікацій, а саме: основні результати
спільних тренувань за сценаріями умовних аварій з втратою
контролю над ДІВ та розвитку аварійних подій на дослідницькій ЯУ. 
 Серед важливих заходів, що відбулись під егідою МАГАТЕ, слід також
виділити Міжнародну конференцію з питань поводження з
радіоактивними відходами. Україну у заході представили фахівці
Держатомрегулювання, ДНТЦ ЯРБ, ДАЗВ та ДСП «Чорнобильська АЕС».
У рамках заходу визначено ключові програми та перспективи
розвитку на майбутнє, зокрема, у частині питань захоронення РАВ,
ВЯП та сховищ у геологічних формаціях. Результати Конференції
свідчать про значний прогрес країн-учасниць МАГАТЕ у напряму
поводженні з РАВ, впровадженні новітніх технологій, напрацюванню
нових підходів та перспектив. 
 Наприкінці року Голова та фахівці Держатомрегулювання взяли
участь у 27-му щорічному Форумі регулюючих органів країн, що
експлуатують АЕС з реакторами типу ВВЕР. Захід проходив у онлайн
форматі та був насичений цікавими дискусіями, обміном важливою
інформацією щодо досвіду експлуатації, здійснення державного
нагляду за безпечною експлуатацією АЕС з реакторами типу ВВЕР за
період, що минув, із попереднього засідання Форуму у 2019 році.
Участь у заході взяли представники регулюючих органів Вірменії,
Ірану, Російської Федерації, Угорщини, Болгарії, Чеської Республіки,
Словаччини, Фінляндії, Туреччини, Єгипту. Серед учасників були
представники Міжнародного Агентства з атомної енергії, науково-
дослідних організацій Німеччини (GRS) та Франції (IRSN).
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 У 2021 році забезпечено успішну реалізацію проєктів
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)». У
результаті реалізації зазначених проєктів здійснено комплексну
модернізацію інформаційно-телекомунікаційної системи
Держатомрегулювання та створенню систему захисту інформації у
цілях посилення кібербезпеки регулюючого органу України. 
 Проведено 8 позапланових фізичних інвентаризацій ДІВ на              
 18 підприємствах (установах), які знаходяться у зоні проведення
Операції об'єднаних сил на територіях, підконтрольних Україні, з
метою розширення можливостей Держатомрегулювання; проведено
роботу із Регістром ДІВ та оновлено інформацію про джерела на
підприємствах; розроблено Інформаційну систему «Інвентаризація
джерел випромінювання та інших радіоактивних матеріалів», в яку
внесено інформацію щодо ДІВ, розташованих у зоні Донецької та
Луганської областей.

 Малюнки. Інспектори Держатомрегулювання під час участі в позапланових перевірках
 

 Тривала планова реалізація проєкту співробітництва з
Департаментом енергетики США «Покращення збереженості джерел
іонізуючого випромінювання, які використовуються в Україні». У
рамках проєкту відбувались роботи з модернізації систем фізичного
захисту на об’єктах, що використовують ВДІВ, проводились роботи з
модернізації Центральної станції моніторингу, що встановлена в
Держатомрегулюванні за підтримки США. 

ного регулювання США. Держатомрегулювання та ДНТЦ ЯРБ
виступають співорганізаторами заходу. Україна приєдналась до
Програми RAMP у червні 2019 року та є активним користувачем
розрахункових кодів для здійснення оцінки навколишнього
середовища, атмосферних показників, здійснення розрахунків для
аварійного реагування та підтримки ліцензійної діяльності тощо.
 Під час 65-ї сесії Генеральної конференції МАГАТЕ Голова
Держатомрегулювання зустрівся з Головою Комісії ядерного
регулювання США Крістофером Хенсоном. У ході зустрічі обговорено
широке коло питань двостороннього співробітництва від
ліцензування будівництва нових типів ЯУ до аспектів зняття з
експлуатації. Сторони підтвердили зацікавленість щодо продовження
співробітництва за напрямами, що становлять взаємний інтерес. На
завершення зустрічі підписано Меморандум, у якому зафіксовані
напрями та роботи заплановані до реалізації у 2021- 2022 роках.
Тривала планова реалізація проєкту Комісії ядерного регулювання
США для Держатомрегулювання «Технічна підтримка Державної
інспекції ядерного регулювання».
 У 2021 році активізувалося співробітництво з Американським
агентством з торгівлі та розвитку (USTDA). Протягом року українські
фахівці брали активну участь у серії семінарів з обговорення питань
розвитку технологій малих модульних реакторів, які проводились 
 Агентством для країн Центральної та Східної Європи. 
  14 грудня відбулась церемонія підписання Грантової Угоди між
Агентством з торгівлі та розвитку США та Українським науково-
технологічним центром. Відповідно до Грантової Угоди, Уряд США
надає фінансову підтримку з реалізації робіт для здійснення аналізу
національного законодавства України щодо можливості ліцензування
будівництва малих модульних реакторів. Держатомрегулювання
виступає бенефіціаром виконання робіт у рамках Грантової Угоди.
 
 
 
 
 
 

  Малюнок. Підписання гранту USTDA

 За проєктом Управління радіаційної безпеки Департаменту
енергетики США разом із Держатомрегулюванням та керівництвом
Міністерства внутрішніх справ України проведено навчально-
тренувальні семінари для тренерів сил реагування поліції охорони на
базі Харківського національного університету внутрішніх справ та
Львівського державного університету внутрішніх справ.

 
 

 

 
 Малюнок. Навчально-тренувальний семінар, м.Львів

 

  10-13 серпня українські фахівці взяли участь у семінарі з обміну
технічним досвідом щодо міжнародної практики у сфері кібербезпеки,
який проходив на базі ВП «Південноукраїнська АЕС» за підтримки
Департаменту енергетики США.
   Протягом року здійснювалося активне співробітництво в сфері ЯРБ
із Шведським агентством з радіаційної безпеки (SSM) в рамках Угоди
між Державною інспекцією ядерного регулювання України та
Шведським органом з радіаційної безпеки про співробітництво в
сфері ядерної та радіаційної безпеки.

 
 Малюнок. Координаційна нарада зі шведськими колегами.
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  Забезпечувалась реалізація наступних проєктів:
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;
 За результатами координаційної наради 08 вересня 2021 року, що
проходила в онлайн форматі узгоджено основні напрями
двостороннього співробітництва на 2022 рік між
Держатомрегулювання та Шведським агентством з радіаційної
безпеки. 
 19-20 квітня відбулась координаційна зустріч представників
Держатомрегулювання, ДНТЦ ЯРБ з Норвезьким агентством з
радіаційної та ядерної безпеки (DSA) у режимі відеоконференції, під
час якої обговорили діючі проєкти співробітництва та окреслили
основні завдання, строки виконання, очікувані результати реалізації
проєктів двостороннього співробітництва.
 

 Малюнок. Двостороння зустріч з представниками DSA, Норвегія.

 

  Під час чергової координаційної наради з норвезькими колегами,            
12 жовтня у режимі відеоконференції, узгоджено дорожню карту
двостороннього співробітництва на 2021-2025 роки та визначено
п’ять пріоритетних проєктних напрями для започаткування
найближчим часом, три з яких розпочато в 2021 році:
 «Розробка нормативного документа «Критерії прийнятності
медичного радіологічного обладнання в діагностичній радіології».
 «Розробка нормативного документа «Правила радіаційної безпеки в
інтервенційній радіології».
 «Розробка проєкту нормативно-правового акта «Загальні положення
захищеності ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних
відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання».
 У цьому році Державна інспекція ядерного регулювання
започаткувала двостороннє співробітництво з Органом регулювання
ядерної енергетики (NDK) Турецької Республіки. 21 вересня у м.
Відень (Республіка Австрія) відбулась перша зустріч на рівні
керівників регулюючих органів України та Туреччини. Учасники
обговорили питання, що становлять взаємний інтерес у контексті
розбудови двостороннього співробітництва, а також стан підготовки
до підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Державною
інспекцією ядерного регулювання України та Органом регулювання
ядерної енергетики (NDK) Турецької Республіки, підписання якого
заплановано на 2022 рік.
 
 Для України і надалі основним пріоритетом залишається
захист населення та навколишнього природного середовища
від негативних наслідків іонізуючого випромінювання,
шляхом ефективної реалізації державної політики у сфері
використання ядерної енергії, забезпечення додержання
вимог ядерної та радіаційної безпеки, відповідно до
національного законодавства та виконання взятих
міжнародних зобов’язань.
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АЕС – атомна електростанція
АСКРО - автоматизована система контролю радіаційної обстановки
АСКРС – автоматизована система контролю радіаційного стану
ВАВ – високоактивні відходи
ВВЕР – водо-водяний енергетичний реактор
ВО «ПХЗ» - виробниче об’єднання «Придніпровський хімічний завод»
ВП – відокремлений підрозділ
ВЯП – відпрацьоване ядерне паливо
ДАЗВ - Державне агентство України з управління зоною відчуження
ДІВ – джерело іонізуючого випромінювання
Державний регістр ДІВ та доз - Державний регістр джерел
іонізуючого випромінювання та індивідуальних доз опромінення
ДМФ - Дніпровська міжобласна філія
ДНТЦ ЯРБ - Державний науково-технічний центр з ядерної та
радіаційної безпеки
ДП – державне підприємство
ДП «Бар’єр» - Державне підприємство «Бар’єр» 
ДП «СхідГЗК» - Державне підприємство «Східний гірничо-
збагачувальний комбінат»
ДП «НАЕК «Енергоатом» - Державне підприємство «Національна
атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»
ДСП «Об’єднання «Радон» - Державне спеціалізоване підприємство
«Об’єднання «Радон»
ДСП ЧАЕС – державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська
АЕС»
ДСП «ЦППРВ» - Державне спеціалізоване підприємство «Центральне
підприємство по поводженню з радіоактивними відходами»
Експериментальна установка «ДУГА» - експериментальна
установка з гідродинамічної очистки нафтогазового обладнання від
сольових відкладень, забруднених природними радіонуклідами, «ДУГА» 
ЄС - Європейський Союз
ЗАЕС – Запорізька АЕС 
ЗППБ - Звіт з періодичної переоцінки безпеки
ЗПРРВ – Завод з переробки рідких радіоактивних відходів 
ЗПТРВ - Завод з переробки твердих радіоактивних відходів
ІКЦ - Інформаційно-кризовий центр 

КВ «Вектор» - комплекс виробництв «Вектор»
КЗ – кубовий залишок
К(з)ППрБ – Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки
енергоблоків АЕС 
КПРАВ - комплекс з переробки радіоактивних відходів
КТ - комп’ютерна томографія
ЛМФ - Львівська міжобласна філія 
МАГАТЕ – Міжнародне агентство з атомної енергії 
НБК – новий безпечний конфайнмент 
НБК-ОУ - комплекс новий безпечний конфайнмент та об’єкт «Укриття» 
НКТ - насосно-компресорні труби
НРБУ-97 - Державні гігієнічні нормативи "Норми радіаційної безпеки
України"
НПА - нормативно-правовий акт 
ОЗіК – остаточне закриття і консервація 
ОМФ - Одеська міжобласна філія
ОУ – об’єкт «Укриття» 
ПАЕС – Південноукраїнська АЕС 
ПВМ - паливовмісні матеріали
ПЕД - потужності експозиційної дози
ПЗРВ – пункт захоронення радіоактивних відходів 
ПК – пусковий комплекс 
ПКПТРВ – Промисловий комплекс для поводження з твердими
радіоактивними відходами 
ППР – планово-попереджувальний ремонт 
ПТЛРВ - пункти тимчасової локалізації радіоактивних відходів у зоні
відчуження 
РАВ – радіоактивні відходи 
РАЕС – Рівненська АЕС 
РМ - радіоактивний матеріал
РУ – реакторна установка 
РРВ - рідкі РАВ
СБК - солебітумний компаунд
СВО - спецводоочищення
СВЯП – сховище відпрацьованого ядерного палива 
ССВЯП – сухе сховище відпрацьованого ядерного палива 
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СОПСТРВ - Сховище для низько- та середньоактивних
короткоіснуючих радіоактивних відходів
СП - сольовий плав
СТРВ - сховище твердих радіоактивних відходів
ТРВ - тверді радіоактивні відходи 
ТС - технічні специфікації 
ТПДПП - техногенно-підсилені джерела іонізуючого випромінювання
природного походження 
УкрГМЦ - Український гідрометеорологічний центр
ХАЕС – Хмельницька АЕС 
ХМФ - Харківська міжобласна філія
ЦГО - Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса
Срезневського
ЦІАС - Центр інцидентів та аварійних ситуацій 
ЦВМ - Центральний виробничий майданчик 
ЦППРВ – Центральне підприємство з поводження з радіоактивними
відходами 
ЦСВДІВ - Централізоване сховище для довгострокового зберігання
відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання
ЦСВЯП – централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива 
ЧАЕС – Чорнобильська АЕС 
Частина Установки з ДШН -108 - частина установки для
експресного та інструментального нейтронно-активаційного аналізу,
що містить джерело швидких нейтронів ДШН-108
ЩПН - щільність потоку нейтронів
ЯМ – ядерні матеріали 
ЯПУ «Джерело нейтронів» - Ядерна підкритична установка
«Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується
лінійним прискорювачем електронів
ЯРБ – ядерна та радіаційна безпека 
ЯУ – ядерна установка 
ITDB - Illicit Trafficking Database 
WENRA - Асоціація Західноєвропейських ядерних регулюючих органів 
SIRG - Група вищого рівня з питань реалізації гарантій
ENSREG - Європейська група регуляторів ядерної безпеки

 ПЕРЕЛІК ВЖИВАНИХ СКОРОЧЕНЬ



 Доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні у
2021 році підготовлена редакційною колегією у складі:
Корікова О.М. – виконуючого обов’язки Голови
Держатомрегулювання, Горащенкової Г.П. – начальника
Відділу міжнародного співробітництва та європейської
інтеграції, Григораша О.В. – заступника директора
Департаменту з питань безпеки ядерних установок,                
 Лопатіна С.Д. – начальника Управління з питань ядерної
захищеності та гарантій, Румежак Н.О. – заступника
начальника Управління правового забезпечення,
Княжницької Т.В. – начальника Управління інформаційно-
аналітичного забезпечення та цифрового розвитку,               
 Новікової Ю.С. – начальника відділу безпеки довгострокового
зберігання та захоронення РАВ Департаменту з безпеки
радіаційних технологій та поводження з РАВ, Мишковської
А.А. – заступника директора Департаменту з безпеки
радіаційних технологій та поводження з РАВ, Бойчука В.С. –
заступника директора ДНТЦ ЯРБ з ядерної та радіаційної
безпеки, Шендеровича В.Я. – члена Громадської ради при
Держатомрегулюванні, Кутузової Т.Я. – начальника Відділу
аварійної готовності та радіаційного захисту Департаменту з
питань безпеки ядерних установок, Корнієвської О.В. –
начальника Відділу роботи з персоналом, Рибалки Н.В. –
директора Департаменту з безпеки радіаційних технологій та
поводження з РАВ.

 
 


