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ПЕРЕДМОВА 

 

Україна підписала Об’єднану конвенцію про безпеку поводження з відпрацьованим 

паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами (далі – Об’єднана 

конвенція) 29 вересня 1997 року та однією з найперших ратифікувала її Законом України 

20 квітня 2000 року. 

З часу набуття чинності Об’єднаною конвенцією Україна є активним учасником 

процесів і заходів, що відбуваються в рамках конвенції з метою досягнення її цілей. 

Перша, Друга, Третя, Четверта та П’ята Національні Доповіді України були представлені 

Сторонам Об’єднаної конвенції на нарадах з розгляду. Отримані в ході оглядових процесів 

коментарі та рекомендації враховані при формуванні та реалізації національних планів дій 

у сфері використання ядерної енергії, у частині вдосконалення  системи поводження з 

відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами. 

Шоста Національна Доповідь підготовлена Державною інспекцією ядерного 

регулювання України у повній відповідності до вимог Об’єднаної конвенції та Керівних 

принципів відносно форми і структури національних доповідей INFCIRC/604/Rev.3 з 

доповненнями, а також з урахуванням Підсумкового Звіту П’ятої наради Сторін, що 

домовляються (JC/RM5/04/Rev2).  

Поданням Національних Доповідей Україна у повній мірі виконує свої зобов’язання 

відповідно до Статті 32 Об’єднаної конвенції.  

Ця Доповідь, як і попередні, базується на чинних в Україні законодавчих та 

нормативно-правових актах і офіційних звітах державних органів виконавчої влади, 

відповідальних за формування і реалізацію державної політики у сферах використання та 

регулювання ядерної енергії та поводження з радіоактивними відходами, а також 

державних підприємств – експлуатуючих організацій (операторів). 

Головними цілями Доповіді є надання об’єктивної інформації Сторонам Об’єднаної 

конвенції та громадськості України про безпеку поводження з відпрацьованим ядерним 

паливом та радіоактивними відходами, про заходи із забезпечення захисту персоналу, 

населення, навколишнього природного середовища від шкідливого впливу іонізуючого 

випромінювання. У Доповіді продемонстровано зміни та прогрес в законодавчій та 

регулюючій основі за період, що минув після П’ятої наради Сторін, визначені перспективи 

та плани подальшого розвитку, окреслені  проблеми, що потребують вирішення. 

На основі матеріалів, представлених в цій Доповіді, а також відповідно до 

повноважень, наданих Кабінетом Міністрів України, Виконуючий обов’язки Голови 

Державної інспекції ядерного регулювання України заявляє:  

Україна, у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки дотримується 

пріоритету безпеки людини та довкілля на всіх етапах поводження з відпрацьованим 

ядерним паливом та радіоактивними відходами.  

В цьому контексті, Україна повністю виконує свої зобов’язання відповідно до вимог 

Об’єднаної конвенції, що підтверджується: 

 визначенням та розвитком законодавчих і регулюючих засад забезпечення 

безпеки у сфері використання ядерної енергії; 

 наявністю органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки з 

відповідними повноваженнями, який встановлює вимоги та критерії з безпеки, розробляє 

та затверджує норми та правила з ядерної та радіаційної безпеки, а також здійснює 

ліцензування, державний нагляд і застосовує передбачені законодавством санкції, у разі 

виявлення порушень; 
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 незалежністю органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки від 

державних органів, установ, підприємств і посадових осіб, діяльність яких пов'язана з 

використанням ядерної енергії, незалежністю від місцевих органів влади і самоврядування, 

об'єднань громадян; 

 проведенням оцінок безпеки та експертиз існуючих та нових об’єктів 

призначених для поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними 

відходами та здійсненням заходів, спрямованих на підвищення рівня безпеки та 

захищеності; 

 розвитком системи аварійної готовності та кризового реагування; 

 покладанням на ліцензіата повної відповідальності за забезпечення безпеки і 

здійснення заходів, спрямованих на захист людини і довкілля; 

 розвитком культури безпеки та запровадженням практики самооцінки безпеки. 

 

Фактичні дані в Доповіді, крім спеціально обумовлених, надані станом на 1 липня 2017 

року. Про зміни, що відбудуться до травня 2018 року, буде додатково повідомлено 

делегацією України на Шостій нараді з розгляду. 

 

 

Київ, вересень 2017 року 

 

 

 

Б. Столярчук 

Виконуючий обов’язки Голови  

Державної інспекції ядерного регулювання України 
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Перелік прийнятих скорочень 

 

 

АЕС Атомна електростанція 

БВ Басейн витримки відпрацьованого ядерного палива 

ВАВ Високоактивні відходи 

ВВЕР Водо-водяний енергетичний реактор 

ВТВЗ Відпрацьована тепловиділяюча збірка 

ВП Відокремлений підрозділ 

ВП ЗАЕС Відокремлений підрозділ “Запорізька АЕС” 

ВП РАЕС Відокремлений підрозділ “Рівненська АЕС” 

ВП ХАЕС Відокремлений підрозділ “Хмельницька АЕС” 

ВП ЮУАЕС Відокремлений підрозділ “Южно-Українська АЕС” 

ВО "ПХЗ" Виробниче об'єднання "Придніпровський хімічний завод"  

ВЯП Відпрацьоване ядерне паливо 

ДАЗВ Державне агентство України з управління зоною відчуження  

Держатомрегулювання  Державна інспекція ядерного регулювання України  

ДІВ Джерело іонізуючого випромінювання 

ДК «УкрДО «Радон» Державна корпорація “Українське державне об’єднання “Радон”  

ДМСК Державний міжобласний спеціалізований комбінат з поводження 

з радіоактивними відходами ДК “УкрДО "Радон" 

ДП НАЕК 

«Енергоатом» 

Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча 

компанія «Енергоатом» 

ДП «СхідГЗК» Державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний 

комбінат» 

ДП "Бар’єр"  Державне підприємство "Бар’єр" 

ДСП Державне спеціалізоване підприємство 

ДСП «ЦППРВ» Державне спеціалізоване підприємство «Центральне 

підприємство з поводження з радіоактивними відходами» 

ДСП «УКБЗВ» Державне спеціалізоване підприємство  з управління 

капітальним будівництвом зони відчуження 

ДСП ЧАЕС  Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» 

ЄБРР Європейський банк реконструкції та розвитку 

ЄДС НС Єдина державна система запобігання і реагування на 

надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру 

ЄК Європейська Комісія 

ЗАБ Звіт з аналізу безпеки 

ЗМІ Засоби масової інформації 

ЗПРРВ Завод з переробки рідких радіоактивних відходів ЧАЕС 

ЗПТРВ Завод з переробки твердих радіоактивних відходів у складі 

ПКПТРВ ЧАЕС 

ІЯД НАНУ Інститут ядерних досліджень Національної Академії Наук 

України 

ІСЯБ (INSC) Інструмент співробітництва Європейської Комісії з питань 

ядерної безпеки 

КПТРВ 

КР 

Комплекси з переробки твердих РАВ на АЕС 

Контрольний рівень 

 

Комплекс «Вектор» 

 

Виробничий комплекс «Вектор» з дезактивації, 
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транспортування, переробки та захоронення радіоактивних 

відходів, розміщений у Чорнобильській зоні відчуження 

МАГАТЕ (IAEA) Міжнародне агентство з атомної енергії (International Atomic 

Energy Agency)  

IRRS Integrated Regulatory Review Service 

Міненерговугілля  Міністерство енергетики та вугільної промисловості України  

МОЗ Міністерство охорони здоров’я України 

Мінприроди Міністерство екології та природних ресурсів України  

НБК  Новий безпечний конфайнмент об’єкта «Укриття» 

НДУ Національна Доповідь України (відповідно до Об’єднаної 

конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та 

про безпеку поводження з радіоактивними відходами)  

ОВНС Оцінка впливу на навколишнє природне середовище 

ОУ 

ОТП (TSO) 

Об’єкт «Укриття» над зруйнованим 4-м енергоблоком ЧАЕС 

Організація технічної підтримки 

ПЗЗ (SIP) 

ПЗВД 

План здійснення заходів на об’єкті «Укриття» 

Пункт зберігання РАВ від дезактивації та санітарної обробки 

транспорту  

ПЗРВ Пункт захоронення (зберігання) радіоактивних відходів 

ПКПТРВ Промисловий комплекс з переробки твердих радіоактивних 

відходів ЧАЕС 

ПТЛРВ Пункт тимчасової локалізації радіоактивних відходів у зоні 

відчуження 

РАВ Радіоактивні відходи 

РВПК 

РРВ 

Реактор великої потужності канальний 

Рідкі радіоактивні відходи 

САР Система аварійної готовності 

СВЯП (ISF) Сховище відпрацьованого ядерного палива 

СДК Стратегічна Дорожня Карта сектору РАВ 

СНУЯЕтаП Севастопольський національний університет ядерної енергії та 

промисловості 

СРВ Сховище рідких радіоактивних відходів  

ССВЯП Сухе сховище відпрацьованого ядерного палива ЗАЕС 

СРТВ Сховище рідких і твердих радіоактивних відходів  

СТВ Сховище твердих радіоактивних відходів 

СОПСТРВ Спеціально обладнане приповерхневе сховище твердих 

радіоактивних відходів на майданчику комплексу «Вектор»   

ТВЕЛ Тепловиділяючий елемент  

ТЕО 

ТР 

Техніко-економічне обґрунтування  

Технічне рішення 

ТРВ Тверді радіоактивні відходи 

ТРВ-1, ТРВ-2 Приповерхневі сховища для захоронення РАВ на майданчику 

комплексу «Вектор»   

ЦСВДІВ Централізоване сховище для довгострокового зберігання 

відпрацьованих ДІВ  

ЦСВЯП Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива 

РАЕС, ХАЕС, ЮУАЕС 
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EXECUTIVE SUMMARY  

 

Поводження з РАВ 

В Україні діє Стратегія поводження з радіоактивними відходами1, яка розрахована 

на 50 років. Стратегія розроблена на підставі аналізу стану поводження з РАВ в Україні, з 

урахуванням кращої міжнародної практики, стандартів з безпеки МАГАТЕ та 

Європейського Союзу.  

Реалізація конкретних стратегічних завдань здійснюється відповідно до: 

- Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними 

відходами2, виконання якої розраховано на період до 2017 року; 

- Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та 

перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему3. 

За період, що минув після П’ятої наради Сторін Об’єднаної конвенції 

продовжувалося виконання завдань та заходів Стратегії та державних програм. 

 

На діючих АЕС створюються комплекси з переробки РАВ з метою їх мінімізації та 

приведення  до стану прийнятного для захоронення або довгострокового зберігання у 

центральних сховищах на майданчику комплексу «Вектор»: 

- на Запорізькій та Рівненській АЕС значна частина обладнання комплексів вже 

поставлена, виконуються монтаж та приймальні випробування  введення комплексних 

ліній в дослідно-промислову експлуатацію планується у 2017 році;. 

- на  Хмельницькій  та Южно-Українській АЕС проведено обстеження будівель 

майбутнього розташування комплексів, розроблені проекти, проведено їх державну 

експертизу за результатами якої проекти, у встановленому порядку, затверджені; 

- здійснюється пошук безпечних технологій щодо іммобілізації сольового плаву, 

який утворюється на установках глибокого упарювання рідких РАВ, у тверду матрицю; 

- ведуться роботи з вибору технології переробки кубового залишку без 

напрацювання сольового плаву. 

 

На Чорнобильській АЕС: 

         -  продовжуються роботи із зняття з експлуатації блоків № 1, 2, 3,  демонтаж систем 

та обладнання; 

         -   завершується будівництво Нового безпечного конфайнмента об’єкта «Укриття»; 

- продовжується створення інфраструктури для поводження з РАВ; 

- експлуатується тимчасове сховище для зберігання упаковок високоактивних та 

довгоіснуючих РАВ, у складі ПКПТРВ;  

- вводиться в експлуатацію завод з переробки твердих РАВ, у складі ПКПТРВ;  

- вводиться в експлуатацію завод з переробки рідких РАВ; 

- створюється лінія подрібнення високоактивних довгомірів для поводження із 

вилученими з реакторних відділень елементами; 

- експлуатується Комплекс з виробництва металевих бочок та залізобетонних 

контейнерів для РАВ.  

- планується та розпочато проектування додаткових установок для поводження з 

РАВ ЧАЕС: установки з очищення РРВ від органічних сполук та трансуранових елементів, 

дільниць складування, фрагментації та дезактивації демонтованих конструкцій, установки 

для звільнення демонтованих матеріалів від регулюючого контролю. 
                                                           
1 Схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.08.2009 № 990-р, 
2 Затверджена Законом України від 17.09.2008 № 516-VI 
3 Затверджена Законом України від 15.01.2009 № 886-VI 
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На майданчику комплексу «Вектор» (15 км на південно-захід від ЧАЕС): 

- експлуатується спеціально обладнане приповерхневе сховище для захоронення 

РАВ, призначене для захоронення упаковок РАВ від Чорнобильської АЕС; 

- завершується будівництво двох приповерхневих сховищ для захоронення РАВ – 

ТРВ-1, ТРВ-2;  

- завершується облаштування необхідних об’єктів інфраструктури, призначених 

для забезпечення експлуатації сховищ; 

- збудоване та вводиться у експлуатацію Централізоване сховище для 

довгострокового зберігання відпрацьованих ДІВ;  

-  завершується облаштування об’єктів інфраструктури комплексу; 

- проектуються сховище для зберігання осклованих високоактивних РАВ від 

переробки ВЯП українських АЕС, що повертатимуться з Російської Федерації,  а також 

об’єкта  з переробки РАВ. 

 

На території Чорнобильської зони відчуження (крім ЧАЕС та комплексу «Вектор»): 

-  на усій території зони відчуження постійно забезпечуються заходи із радіаційного 

контролю та моніторингу навколишнього середовища згідно із узгодженим регламентом; 

     - продовжується експлуатація приповерхневих сховищ для захоронення РАВ ПЗРВ 

«Буряківка», планується розширення цього ПЗРВ;  

-  реалізовані проекти стабілізації та підвищення безпеки сховищ, у яких 

здійснювалось розміщення РАВ у перші роки ліквідації Чорнобильської катастрофи – 

ПЗРВ «Підлісний»4 та ПЗРВ «ІІІ черга ЧАЕС»5;  

-  продовжується обстеження пунктів тимчасової локалізації РАВ (ПТЛРВ)6 щодо 

виявлення/уточнення місць розташування траншей та буртів з РАВ, проведено переоцінку 

впливу ПТЛРВ з метою оптимізації подальших рішень з їх реабілітації, продовжується 

вилучення РАВ із найбільш небезпечних траншей та буртів. 

 

   На ДМСК ДК «УкрДО «Радон»  реалізуються заходи з: 

- перепрофілювання та переоснащення  у пункти збору та тимчасового зберігання РАВ; 

- переоцінки та підвищення безпеки діючих та законсервованих «історичних» сховищ 

РАВ; 

- створення нових об’єктів, призначених для поводження з РАВ; 

- оновлення транспортного та контейнерного парку; 

- модернізації систем радіаційного моніторингу та фізичного захисту.    

                 

Поводження з ВЯП   

  На діючих АЕС України експлуатуються реактори типу ВВЕР-1000 (13 одиниць) та 

ВВЕР-440 (2 одиниці). Системи поводження з ВЯП цих реакторів включають транспортно-

технологічне обладнання для завантаження і розвантаження реакторів та транспортних 

контейнерів, а також басейни витримки ВЯП. 

                                                           
4 ПЗРВ «Підлісний» споруджений в рамках першочергових заходів з ліквідації Чорнобильської аварії. У модулях А-1 

та Б-1 цього ПЗРВ, з кінця 1986 по кінець 1988 років, здійснювалося розміщення найбільш небезпечних 

високоактивних та довгоіснуючих аварійних РАВ. 
5 ПЗРВ «ІІІ черга ЧАЕС»  створений в рамках першочергових заходів з ліквідації Чорнобильської аварії, у 

недобудованому сховищі для твердих РАВ незавершеної третьої черги ЧАЕС. У залізобетонних модулях цього 

об’єкта,  з кінця 1986 по кінець 1988 років, здійснювалося розміщення низько- та середньоактивних аварійних РАВ та 

споруджене обвалування.. 
6 ПТЛРВ – території, прилеглі до ЧАЕС, загальною площею біля 10 гектарів, на яких в ході першочергових заходів з 

ліквідації Чорнобильської аварії створювались траншеї та бурти для локалізації РАВ. Оціначна кількість траншей і 

буртів ПТЛРТ від 800 до 1000 шт., точні місця розташування частини з яких потребують уточнення.  
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    Згідно Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, 

енергоефективність, конкурентоспроможність» (далі – Енергетична стратегія), яка 

затверджена розпорядженням Уряду від 24.07.2013  № 1071, для українських АЕС 

реалізується як проектна схема поводження з ВЯП (відправлення ВЯП на переробку до 

Російської Федерації), так і схема, що передбачає тривале зберігання ВЯП із подальшим 

ухваленням остаточного рішення щодо його переробки або захоронення.  

     

У подальшому у частині поводження із ВЯП реакторів типу ВВЕР планується: 

- вивезення на технологічне зберігання та переробку ВЯП Рівненської, 

Хмельницької та Южно-Української АЕС до створення централізованого сховища ВЯП в 

Україні; 

- забезпечення безпечної експлуатації пристанційного сховища ВЯП «сухого» типу 

на Запорізькій АЕС;  

- створення централізованого сховища «сухого» типу та забезпечення його безпечної 

експлуатації для ВЯП реакторів ВВЕР-440 і ВВЕР-1000 діючих АЕС, а також ВЯП нових 

ядерних енергоблоків. 

 У зв’язку з проектним заповненням (100 контейнерів) першої черги ССВЯП 

Запорізької АЕС, введеної у промислову експлуатацію у 2004 році, в грудні 2011 року 

введена в експлуатацію друга черга ССВЯП проектною місткістю 280 контейнерів.  

 

Створення централізованого сховища ВЯП «сухого» типу: 

- 04.02.2009 розпорядженням Кабінету Міністрів України № 131-р схвалене Техніко-

економічне обґрунтування інвестицій Централізованого сховища для зберігання 

відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) місткістю 16529 відпрацьованих 

тепловиділяючих збірок, протягом 100 років;  

- 09.02.2012 Верховною Радою України прийнято Закон України «Про поводження з 

відпрацьованим ядерним паливом щодо розміщення, проектування та будівництва 

централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР 

вітчизняних атомних електростанцій», яким в тому числі, визначено територію його 

розташування в зоні відчуження; 

- проведені проектно-вишукувальні роботи щодо спорудження ЦСВЯП та під’їзних 

шляхів;   

- 07.06.2017 Кабінет Міністрів України розпорядженням № 380-р затвердив проект 

«Будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу 

ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій»; 

- 29.06.2017 Держатомрегулюванням видано ДП «НАЕК «Енергоатом», як 

експлуатуючій організації, ліцензію № ЕО 001060 на право провадження діяльності на 

етапах життєвого циклу «будівництво та введення в експлуатацію» ядерної установки 

Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР вітчизняних 

атомних електростанцій (ЦСВЯП). 

Експлуатуючою організацією ЦСВЯП є ДП НАЕК «Енергоатом».   

   ДП НАЕК «Енергоатом» продовжуються роботи з модернізації систем поводження з 

ВЯП на АЕС, з метою впровадження у транспортно-технологічні схеми поводження з ВЯП 

контейнерів, які  передбачаються в проекті ЦСВЯП.  

 

Поводження із ВЯП реакторів типу РВПК Чорнобильської АЕС: 

          - ведеться будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива сухого типу 

СВЯП-2 на ЧАЕС; 
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- впроваджуються заходи з модернізації та підвищення безпеки існуючого сховища 

відпрацьованого ядерного палива мокрого типу СВЯП-1. 

 

Проведення «стресс-тестів». 

Після подій на АЕС «Фукусіма-1» в Японії, заявою Ради Європи було 

запропоновано здійснення цільової переоцінки безпеки АЕС у країнах Європейського 

союзу, з використанням «стресс-тестів». У  рамках  цільової переоцінки  безпеки з 

урахуванням уроків, отриманих від аварії на АЕС «Фукусіма-1», експлуатуючою 

організацією, в напрямку поводження з ВЯП виконані наступні заходи:  

- аналіз впливу зовнішніх екстремальних природних подій для реакторних 

установок, басейнів витримки та перезавантаженння для кожного майданчика АЕС 

України;  
- додаткова оцінка безпеки ССВЯП ЗАЕС. 

У проекті ЦСВЯП додатково проаналізовано екстремальні природні явища, 

характерні для майданчика, його розміщення, їх потенційний вплив на безпеку сховища. За 

результатами аналізу продемонстровано, що згадані впливи не призводять до порушення 

меж безпечної експлуатації ЦСВЯП, визначених в ТЕО ЦСВЯП.  

Інформація щодо «стресс-тестів» на CCВЯП ЗАЕС, ЧАЕС, ЦСВЯП та діючих АЕС 

України наведена у пунктах В.2.1, G.2.1, G.3.1 та К.3 цієї Доповіді.  
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Розділ А.  

А.1. Вступ  

Безпечне поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними 

відходами є одним із найважливіших факторів сталого розвитку ядерної енергетики 

держави, відповідно до Енергетичної стратегії України на період до 2035 року, а також 

застосування радіаційно-ядерних технологій у медицині, науці та промисловості.  

Україна, як Сторона Об’єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим 

паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами (далі – Об’єднана 

конвенція), забезпечує практичну реалізацію положень Об’єднаної Конвенції згідно з її 

цілями та відповідно до основних принципів безпеки МАГАТЕ. 

Роки, які минули після попередньої, П’ятої наради з розгляду Національних 

доповідей країн-сторін були насичені подіями, які впливатимуть на забезпечення ядерної 

та радіаційної безпеки нашої країни не лише у найближчі роки, а й матимуть довгострокові 

результати.  

У зв’язку із підписанням Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом значно активізовано роботу з питань адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС у сфері безпеки використання ядерної енергії. Держатомрегулювання 

було підготовлено та на початку 2015 року Урядом України схвалено плани імплементації 

актів законодавства ЄС в сфері ядерної та радіаційної безпеки: директиви Ради 

2013/59/Євратом, що встановлює основні норми безпеки для захисту від небезпеки, яка 

виникає від іонізуючої радіації, директиви Ради 2006/117/Євратом про нагляд та контроль 

за перевезенням радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива та директиви 

Ради 2014/87/Євратом, яка встановлює для Співтовариства основи з ядерної безпеки 

ядерних установок. 

Основним кроком для переходу України до стандартів ЄС у регулюванні ядерної та 

радіаційної безпеки стало набуття 26 березня 2015 року Державною інспекцією ядерного 

регулювання повноправного членства у Асоціації західноєвропейських регулюючих 

органів (WENRA). Участь у WENRA дозволяє Україні вдосконалювати національне 

законодавство з питань ядерної та радіаційної безпеки відповідно до стандартів ЄС 

(референтних рівнів WENRA), а також брати участь у їх розробці.  

Триває робота щодо вдосконалення дозвільних процедур, приведення їх у 

відповідність до прийнятих законів України, із врахуванням міжнародних документів та 

найкращих практик інших країн. Було підготовлено низку законопроектів, які направлені 

на зменшення регуляторного тиску та усувають проблеми, які виникли внаслідок 

ігнорування особливостей ядерної галузі в процесі дерегуляції.  

Існуюча практика щодо забезпечення безпеки поводження з відпрацьованим паливом 

та радіоактивними відходами, національні стратегії, плани та програми подальшого 

розвитку системи поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами, а 

також основні події та зміни, що відбулися за період після П’ятої наради Сторін 

Об’єднаної конвенції знайшли відображення у відповідних розділах цієї Доповіді.  

До складу Доповіді включено інформацію щодо удосконалення законодавчої та 

регулюючої системи у сфері поводження з ВЯП та РАВ, системи управління поводження з 

ВЯП та РАВ, забезпечення аварійної готовності, підготовки персоналу, фінансових 

ресурсів, забезпечення якості, зняття з експлуатації, міжнародного співробітництва, 

підвищення безпеки поводження з ВЯП та РАВ. 

У додатках до Доповіді, також, представлені: 

- перелік діючих об’єктів, призначених для поводження з ВЯП та РАВ, ядерних 

установок на етапі зняття з експлуатації;  
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- інвентарні списки ВЯП та РАВ, які підпадають під дію Об’єднаної конвенції;. 

- динаміка показників радіаційної безпеки; 

- перелік законодавчо-нормативих актів, прийнятих за звітний період;  

- інформація щодо стану безпеки об’єкта «Укриття» та реалізації заходів із 

приведення цього об’єкта в екологічно безпечну систему, включаючи спорудження Нового 

безпечного конфайнмена;  

- дані щодо відходів уранопереробної промисловості. 

За період після представлення попередньої Національної доповіді – з 2014 року по 

вересень 2017 року, відбулись такі найважливіші події та заходи: 

- 01.07.2014 Відбулись перші шведсько-норвезько-українські консультації з питань 

започаткування тристоронньої ініціативи спрямованої на підвищення ядерної та 

радіаційної безпеки в Україні та проголошеної під час Саміту з ядерної безпеки, що 

проходив в березні 2014 року в м. Гаага; 

- 02.08.2014 Постановою Кабінету Міністрів України № 363 затверджено Положення 

про Державну інспекцію ядерного регулювання України; 

- 13.08.2014 Постановою Кабінету Міністрів України N 336 визначені компетентні 

національні органи з питань аварійної готовності та реагування; 

           -09.09.2014 Міністерством юстиції України зареєстрований наказ 

Держатомрегулювання про затвердження нової редакції Умов і вимог безпеки (ліцензійних 

умов) провадження діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами; 

         - 16.09.2014 Верховною Радою України та Європейським Парламентом ратифікована 

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони; 

         - 11.12.2014 Держатомрегулюванням виданий ДСП «Чорнобильська АЕС» окремий 

дозвіл серії серія ОД № 000040/7 на експлуатацію ЗПРРВ;  

- 29.12.2014 Держатомрегулюванням прийнято позитивне рішення стосовно 

можливості подальшої експлуатації дослідницького ядерного реактора ВВР-М Інституту 

ядерних досліджень НАН України до 31.12.2023; 

- 18.02.2015 Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 110-р схвалені плани 

імплементації актів законодавства ЄС в сфері ядерної та радіаційної безпеки: директиви 

Ради 2013/59/Євратом, що встановлює основні норми безпеки для захисту від небезпеки, 

яка виникає від іонізуючої радіації, директиви Ради 2006/117/Євратом про нагляд та 

контроль за перевезенням радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива та 

директиви Ради 2014/87/Євратом, яка встановлює для Співтовариства основи з ядерної 

безпеки ядерних установок; 

- 26.03.2015 Відбулося підписання Україною та країнами-членами WENRA (Western 

European Nuclear Regulatory Association) керівного документу Асоціації та набуття 

Державною інспекцією ядерного регулювання повноправного членства в WENRA; 

- 31.03.2015 Держатомрегулюванням виданий ДСП «Чорнобильська АЕС» окремий 

дозвіл серії ОД № 000040/8 на здійснення діяльності на етапі остаточного закриття та 

консервації блоків № 1, 2, 3 Чорнобильської АЕС; 

- 11-12.05.2015 Представлено Національну доповідь України під час П’ятої наради 

Сторін з розгляду виконання зобов'язань за Об‘єднаною конвенцією про безпеку 

поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з РАВ; 

- 01.06.2015 Відбулось відкриття Центральної аналітичної лабораторії ДСП 

«Екоцентр» та Мобільного лабораторного комплексу ДСП «ЦППРВ»; 

- 24.07.2015 Завершені роботи з будівництва та монтажу систем і обладнання 

Централізованого сховища для довгострокового зберігання відпрацьованих 

високоактивних ДІВ (ЦСВДІВ); 
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- 19.08.2015 Держатомрегулюванням внесено зміни до ліцензії ДСП 

«Дніпропетровський ДМСК» ОВ № 000948 на право провадження діяльності з переробки 

та зберігання РАВ, згідно з якими дозволено експлуатацію Мобільного комплексу 

технічних засобів з безпечної розрядки відпрацьованих джерел іонізуючого 

випромінювання із блоків біологічного захисту типу БГІ та Е; 

- 01.01.2016 набула чинності нова редакція галузевої «Концепції зняття з експлуатації 

діючих атомних електростанцій України», затверджена наказом Міненерговугілля від 

10.12.2015 № 798; 

- 04.02.2016 Держатомрегулюванням виданий ДСП «Чорнобильська АЕС» окремий 

дозвіл серії ОД № 000033/10 на здійснення експлуатації інтегрованої автоматизованої 

системи контролю об’єкта «Укриття» (ІАСК); 

  - 25.03.2016 Держатомрегулюванням видано ДСП «ЦППРВ» ліцензію № ОВ 001050 

на право провадження діяльності з переробки, зберігання радіоактивних відходів, а саме 

експлуатацію Централізованого сховища для довгострокового зберігання відпрацьованих 

ДІВ у частині проведення комплексних «гарячих» випробувань; 

- 14.04.2016 Держатомрегулюванням виданий ДСП «Чорнобильська АЕС» окремий 

дозвіл серії ОД №000040/9 на виконання робіт та операцій з вивантаження пошкодженого 

ВЯП з блоків №№ 1, 2 та його перевезення до СВЯП-1 для безпечного розміщення та 

зберігання; 

- 04.05.2016 Наказом Міненерговугілля України від № 294 затверджено проект 

«Будівництво комплексу по переробці радіоактивних відходів  Рівненської АЕС» 

(Коригування)»; 

- 01.07.2016 Державне агентство України з управління зоною відчуження своїм 

наказом № 81 схвалило «Техніко-економічного обґрунтування  будівництва сховища для 

проміжного зберігання осклованих ВАВ, що повертаються з Російської Федерації після 

переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС»; 

- 28.07.2016 Держатморегулюванням погоджено результати періодичної переоцінки 

безпеки сухого сховища відпрацьованого ядерного палива Запорізької АЕС (ССВЯП); 

- 22.11.2016 Підписана нова Угода про співробітництво між Державною інспекцією 

ядерного регулювання України та Шведським органом з радіаційної безпеки про 

співробітництво в галузі ядерної та радіаційної безпеки; 

- 29.11.2016 Новий безпечний конфайнмент переміщено із зони монтажу та 

встановлено в проектне положення над об’єктом «Укриття» Чорнобильської АЕС; 

- 06.12.2016 Держатморегулюванням погоджено рішення ДСП «Чорнобильська АЕС» 

«Про визнання  блоків №№ 1, 2, 3 Чорнобильської АЕС в процесі зняття з експлуатації 

установками для поводження з РАВ»; 

- 02.02.2017 Наказом Міненерговугілля України № 93 затверджено проект 

«Будівництво комплексу переробки твердих радіоактивних відходів (КПТРВ) 

(Коригування) ВП ЮУАЕС»; 

- 05.04.2017  Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 239-р затверджено 

проект «Запорізька АЕС. Створення комплексу по переробці РАВ. Реконструкція. 

Коригування»; 

- 05.04.2017 Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 240-р затверджено 

проект «Будівництво комплексу переробки радіоактивних відходів ВП ХАЕС ДП «НАЕК 

«Енергоатом»; 

- 07.06.2017 Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 380-р затверджено 

проект «Будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива 

реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій»; 
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- 29.06.2017 Держатомрегулюванням видано ДП «НАЕК «Енергоатом» ліцензію      

№ ЕО 001060  на право провадження діяльності на етапах життєвого циклу «будівництво 

та введення в експлуатацію» ядерної установки (Централізоване сховище відпрацьованого 

ядерного палива реакторів ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій (ЦСВЯП))»; 

- 11.07.2017  прийняті Закон України «Про внесення змін до статті 4 Закону України 

«Про поводження з радіоактивними відходами» щодо удосконалення механізму 

фінансування поводження з радіоактивними відходами» та Закон України «Про внесення 

змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансового 

забезпечення поводження з радіоактивними відходами»;  

- 25.07.2017 Державне агентство України з управління зоною відчуження  наказом № 

98 затвердило Проект будівництва сховища для проміжного зберігання ВАВ, що 

повертаються з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива 

українських АЕС; 

 

- 22.08.2017 Міністерством юстиції України зареєстрований наказ 

Держатомрегулювання «Про затвердження Загальних положень безпеки при поводженні з 

радіоактивними відходами до їх захоронення». 

       A.2. Основні висновки за результатами П’ятої наради 

   В ході П’ятої наради Сторін було відзначено прогрес України за час, що минув після 

Четвертої наради Сторін в частині створення інфраструктури з метою безпечного 

поводження з ВЯП та РАВ.  

Перш за все, це стосувалось таких питань: 

- вдосконалення інфраструктури поводження з РАВ на діючих АЕС, включаючи     

проектування та спорудження комплексів з переробки твердих РАВ; 

- реалізація проекту Нового безпечного конфайнмента об’єкта «Укриття» 

Чорнобильської АЕС (далі – НБК): було продемонстроване виконання значного обсягу 

робіт, пов’язаних із спорудженням та монтажем конструкцій, систем та обладнання НБК; 

- із завершення проекту будівництва СВЯП-2 Чорнобильської АЕС; 

- впровадження проектів, пов’язаних з підвищенням безпеки ПЗРВ «Підлісний» та 

плануванням подібного проекту для ПЗРВ «ІІІ черга ЧАЕС»; 

- спорудження централізованого сховища для довготермінового зберігання 

відпрацьованих ДІВ на комплексі «Вектор»; 

- завершення введення в експлуатацію та початок експлуатації ряду об’єктів, 

призначених для поводження з РАВ, на Чорнобильській АЕС; 

- посилення потенціалу та підвищення кваліфікації персоналу органу державного 

регулювання ядерної та радіаційної безпеки – Держатомрегулювання; 

- роботи з вилучення відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання з 

майданчиків підприємств-банкрутів та їх транспортування до спеціалізованих підприємств 

з поводження з РАВ з метою безпечного зберігання.  

 

В якості «Викликів» («Challenges») для України були визначені: 

- завершення будівництва Нового безпечного конфайнмента об’єкта «Укриття»      

ДСП «Чорнобильська АЕС»; 

-   створення пріоритетних об’єктів, призначених для поводження з РАВ та ВЯП, у зоні 

відчуження, включаючи проектування та будівництво Централізованого СВЯП, 

проектування та будівництво сховища для довгострокового зберігання осклованих ВАВ 

від переробки ВЯП реакторів ВВЕР-440. 

 



 19 

За результатами розгляду національної доповіді України (НДУ-2014) Договірні 

сторони запропонували протягом наступного трирічного періоду приділити особливу увагу 

заходам, що заплановані та виконуються в рамках державних та галузевих програм, а також 

прийнятих рішень, зокрема: 

-  завершення будівництва Нового безпечного конфайнмента об’єкта «Укриття» ДСП 

«Чорнобильська АЕС»; 

-   створення пріоритетних об’єктів, призначених для поводження з РАВ та ВЯП у зоні 

відчуження, включаючи проектування та будівництво Централізованого СВЯП, 

проектування та будівництво сховища для довгострокового зберігання осклованих ВАВ 

від переробки ВЯП реакторів ВВЕР-440, що надходитимуть з Російської Федерації. 

  - розробка концептуальних планів стосовно майбутнього використання та статусу 

зони відчуження та необхідності врахування під час подальшої розробки концептуальних 

планів для зони відчуження думки інших країн, а саме країн, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, зокрема Республіки Білорусь.  

- продовження  переоцінки безпеки спецпідприємств з поводження з РАВ  ДК «УкрДО 

«Радон» та впровадження заходів з удосконалення, якщо це потрібно. 

       
        Інформація про досягнутий прогрес із реалізації «Викликів» та пропозицій 

узагальнена у  пункті К.1. цієї Доповіді. 
 
       Крім того, при підготовці НДУ-2017 враховані спільні для сторін питання, визначені у 

Підсумковому звіті (Final Summary Report) П’ятої наради сторін (JC/RM5/04/Rev2), 

зокрема: 

- укомплектування персоналом, підвищення кваліфікації персоналу, надійність 

фінансування та інші питання, пов’язані з людськими ресурсами; 

-  забезпечення та розширення участі громадськості у діяльності по поводженню з РАВ 

та залучення громадськості у цю діяльність з метою заручитися довірою суспільства та 

гарантувати соціальне прийняття зазначеної діяльності; 

- розробка та реалізація комплексної та стабільної стратегії поводження з РАВ та ВЯП 

на ранній стадії; 

- поводження з вилученими із використання закритими ДІВ.  

 

Розділ В. ПОЛІТИКА І ПРАКТИКА (ст. 32, п.1)  

 

В.1. Політика в галузі поводження з ВЯП 

Принципи державної політики у сфері поводження з ВЯП визначені у статті 5 Закону 

України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» (викладені у пункті В.1 

НДУ-2003). 

Енергетичною стратегією України на період до 2035 року (далі – Енергетична 

стратегія України), затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

У відповідності до положень Статті 30, кожна Сторона, що домовляється, подає національну 

доповідь кожній нараді Сторін, що домовляються, для розгляду. В цій доповіді розглядаються 

заходи, вжиті для здійснення кожного з зобов'язань, закріплених в Конвенції.  

Стосовно кожної Сторони, що домовляється, в доповіді також розглядаються її: 

 i) політика в галузі поводження з відпрацьованим паливом; 

 ii) практика поводження з відпрацьованим паливом; 

 iii) політика в галузі поводження з радіоактивними відходами; 

 iv) практика поводження з радіоактивними відходами; 

 v) критерії, застосовувані для визначення та класифікації радіоактивних відходів. 
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18.08.2017 № 605-р, визначено, що для ВЯП АЕС України передбачається реалізувати так 

зване «відкладене» рішення – тривале (50 років і більше) зберігання ВЯП, з визначенням та 

ухваленням остаточного рішення щодо його переробки або захоронення. 

  Для українських АЕС реалізується як проектна схема поводження з ВЯП –  

відправлення ВЯП на переробку до Російської Федерації, так і схема, що передбачає 

довготривале зберігання ВЯП із подальшим ухваленням остаточного рішення щодо його 

переробки або захоронення.  

  Стратегічними напрямами поводження з ВЯП АЕС України  

• з реакторами ВВЕР є: 

- тимчасове зберігання ВЯП у пристанційних басейнах витримки;  

- вивезення ВЯП України (крім ВП ЗАЕС) на довготривале зберігання та 

переробку;  

- експлуатація пристанційного сухого сховища ВЯП Запорізької АЕС;  

- дослідження щодо диверсифікації послуг з постачання та переробки ВЯП;  

- будівництво, введення в експлуатацію та експлуатація централізованого сховища 

(ЦСВЯП) для зберігання ВЯП енергоблоків Рівненської, Хмельницької та Южно-

Української АЕС; 

- діяльність з розробки Концепції державної програми поводження з ВЯП, в тому 

числі ВЯП АЕС України, з урахуванням визначення можливих напрямків розвитку 

ядерного-паливного циклу на довготривалу перспективу та з визначенням заключної 

стадії ядерного-паливного циклу, обрання технології безпечного поводження з ВЯП після 

завершення періоду його тривалого зберігання. 

• для ВЯП реакторів типу РВПК ДСП «Чорнобильська АЕС»: 

- завершення будівництва, введення в експлуатацію та безпечна експлуатація сховища 

СВЯП-2, що забезпечить зберігання всього обсягу ВЯП ЧАЕС; 

- впровадження заходів з модернізації та підвищення безпеки існуючого сховища 

відпрацьованого ядерного палива «мокрого типу» СВЯП-1. 

 

У подальшому планується: 

- вивезення на технологічне зберігання та переробку до Російської Федерації ВЯП 

Рівненської, Хмельницької та Южно-Української АЕС до створення ЦСВЯП в Україні;  

- забезпечення безпечної експлуатації пристанційного сховища ВЯП «сухого» типу 

на Запорізькій АЕС;  

- створення та забезпечення безпечної експлуатації ЦСВЯП для ВЯП реакторів 

ВВЕР-440 і ВВЕР-1000 діючих АЕС, а також ВЯП нових ядерних енергоблоків; 

- вирішення питання довгострокового зберігання або переробки відпрацьованого 

ядерного палива виробництва Westinghouse Electric Sweden AB; 

- розроблення та узгодження з Російською Федерацією нормативно-правових та 

процедурних питань щодо повернення продуктів переробки, отриманих від переробки 

ВЯП українських АЕС; 

- розроблення державної програми поводження з відпрацьованим ядерним паливом, 

яка визначить цілі, стратегію та сценарії поводження з ВЯП, сформулює ключові 

положення науково-технічної політики та етапи реалізації основних стадій поводження з 

ВЯП.  
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В.2. Практика поводження з ВЯП  

Поводження з ВЯП в Україні здійснюється на об’єктах, перелік яких наведено у 

Додатку 1 цієї Доповіді. Інвентарний список відпрацьованого палива наведено у Додатку 2 

цієї Доповіді.  

 

В.2.1. Поводження з ВЯП на діючих АEC  

        На ВП «Запорізька АЕС» здійснено ущільнення стелажів зберігання ВЯП у басейнах 

витримки, що дозволило збільшити ємність басейнів витримки ВП ЗАЕС. 

         Згідно з Комплексною (зведеною) програмою підвищення рівня безпеки 

енергоблоків АЕС України, у частині поводження з ядерним паливом, у тому числі 

відпрацьованим, здійснюється оснащення діючих енергоблоків АЕС системами сіппінг-

контролю герметичності оболонок твелів. Станом на 01.07.2017 системи сіппінг-контролю 

впроваджені в промислову експлуатацію на енергоблоках №№ 1, 2, 3, 4 РАЕС, 

енергоблоках №№ 1, 2 ХАЕС, енергоблоці № 1 ЮУАЕС та енергоблоках № № 1, 2 ЗАЕС. 

         Триває дослідна експлуатація ядерного палива компанії Westinghouse Electric Sweden 

AB на енергоблоках №№ 2, 3 ЮУАЕС та № 5 ЗАЕС. До кінця 2017 року заплановано 

розширення дослідної експлуатації на енергоблоки №№ 1, 3, 4 ЗАЕС. 

Для вирішення питання поводження з ВЯП компанії Westinghouse Electric Sweden 

AB та з метою диверсифікації постачальників послуг з вивезення та переробки ВЯП АЕС 

ДП «НАЕК «Енергоатом» веде переговори з французькою компанією «AREVA».  

 

 Сухе сховище ВЯП ЗАЕС (ССВЯП)  
 

Починаючи з 2005 року, ВЯП ВП «Запорізька АЕС» вивантажується на зберігання у 

сухе сховище (ССВЯП) на термін зберігання не менше ніж 50 років. На 01.04.2017 на 

майданчику ССВЯП встановлені 139 контейнерів, в які завантажені 3330 ВТВЗ. Проектна 

ємність ССВЯП складає 380 контейнерів по 24 ВТВЗ.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал. 1 Сухе сховище 

ВЯП ЗАЕС 

(ССВЯП)  
 

          У зв’язку з проектним заповненням (100 контейнерів) першої черги ССВЯП, 

введеної у промислову експлуатацію у 2004 році, в 2011 було завершено ліцензування 

другої черги сховища і Держатомрегулюванням видано окремий дозвіл на введення її в 
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експлуатацію. З січня 2012 року здійснюється експлуатація другої черги ССВЯП, 

розрахованої на 280 контейнерів.  

Для підвищення безпеки зберігання на контейнерах першої черги введено в 

промислову експлуатацію систему дистанційного контролю температури (СДКТ). На 

контейнерах другої черги система дистанційного контролю температури встановлюється 

згідно з проектом. 

Результати експлуатації свідчать про відповідність ССВЯП критеріям безпеки, 

викладеним у ЗАБ. Враховуючи досвід експлуатації та впровадження комплектуючих 

українського виробництва, проект ССВЯП зазнав деяких змін. Безпека змін у проекті була 

обґрунтована у ряді технічних рішень, які були погоджені Держатомрегулюванням. На 

даний час, вентильовані бетонні контейнери та багатомісні герметичні кошики, в яких 

зберігається ВЯП, виготовляються на вітчизняних підприємствах із застосуванням 

українських матеріалів та технологій.  

Після подій на АЕС «Фукусіма-1» в Японії,  в рамках  здійснення цільової 

переоцінки безпеки АЕС  з використанням «стрес-тестів», згідно з пропозицією  Ради 

Європи  і WENRA виконано цільову позачергову переоцінку безпеки (стрес-тести) 

ССВЯП. Більш детальна інформація представлена у пункті В.2.1 НДУ-2014. 

Протягом 2015-2016 років ДП «НАЕК «Енергоатом» проведено чергову переоцінку 

безпеки ССВЯП, результати якої відображені у звіті з періодичної переоцінки. У серпні 

2016 року цей звіт був схвалений Держатомрегулюванням за результатами державної 

експертизи ядерної та радіаційної безпеки. Наступна переоцінка буде проведена у 2025 

році. 

 

ЦСВЯП 

Законом України «Про поводження з відпрацьованим ядерним паливом щодо 

розміщення, проектування та будівництва централізованого сховища відпрацьованого 

ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій» законодавчо 

закріплене рішення про спорудження ЦСВЯП і визначено територію його розташування у 

Чорнобильській зоні відчуження.  

У звітному періоді завершено розробку проекту будівництва ЦСВЯП. Проект 

погоджено усіма зацікавленими органами виконавчої влади, отримано позитивні висновки 

Комплексної державної експертизи та екологічної експертизи щодо можливості його 

реалізації. Враховуючи це Кабінет Міністрів України затвердив проект будівництва 

ЦСВЯП.  

Держатомрегулюванням видана ліцензія № ЕО 001060 від 29.06.2017 експлуатуючій 

організації ЦСВЯП ДП «НАЕК «Енергоатом» на здійснення діяльності на етапах 

життєвого циклу будівництво та введення в експлуатацію ядерної установки ЦСВЯП. 

Водночас, експлуатуючою організацією ДП НАЕК «Енергоатом» продовжуються 

роботи з модернізації систем поводження з ВЯП на АЕС України, з метою забезпечення 

модифікації проектних схем поводження з ВЯП, для можливості використання в 

транспортно-технологічній схемі поводження з ВЯП АЕС  контейнерів, які  

передбачаються в проекті  ЦСВЯП. 

У подальшому планується: 

- протягом 2017 року проведення конкурсних торгів для обрання підрядної 

організації на виконання будівельних робіт на ЦСВЯП,  

- введення в експлуатацію першого пускового комплексу у 2019 році та до кінця 2019 

року постачання 4-х контейнерів з ВЯП,  
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- з 2019 по 2022 рр. постачання 90 контейнерів, що дозволить відмовитися від 

вивезення ВЯП з України.  

Виготовлення та постачання обладнання для поводження з ВЯП здійснюється 

відповідно до контракту з «Холтек Інтернешнл» і заплановано на 2017-2018 роки, з метою 

своєчасного  введення в експлуатацію ЦСВЯП.  

ДП «НАЕК «Енергоатом» було проведено значну інформаційно-роз’яснювальну 

роботу з метою інформування громадськості України щодо питань безпеки при 

будівництві та експлуатації ЦСВЯП, зокрема: 

- було опубліковано заяву про наміри та екологічні наслідки будівництва ЦСВЯП, 

висвітлено у засобах масової інформації матеріалів щодо ЦСВЯП, розміщено на інтернет-

сайті ДП «НАЕК «Енергоатом» інформацію щодо обраної технології зберігання ВЯП, 

будівництва та експлуатації сховища, інформаційно-аналітичний огляд матеріалів техніко-

економічного обґрунтування інвестицій будівництва ЦСВЯП тощо; 

- проведено зустрічі з громадськістю (брифінги, круглі столи з представниками 

громадськості та ЗМІ), громадське обговорення у смт Іванків (за участю громадськості 

Поліського р-ну) та м. Славутич Київської обл., здійснено інформаційну підтримку 

громадських слухань у м. Славутич, що відбувалися за участю громадськості Славутича, 

Іванківського та Поліського районів, організовано екскурсію для представників 

громадськості згаданих районів на Запорізьку АЕС, де діє подібне сховище 

відпрацьованого палива, для висвітлення питань безпеки проекту ЦСВЯП; 

- опрацьовано результати заходів, питань громадськості, підготовлено відповіді на 

них та розміщено на сайті ДП «НАЕК «Енергоатом». 

Проведену роботу з громадськістю України щодо питань безпеки ЦСВЯП 

відображено у «Звіті про консультації з громадськістю щодо створення Централізованого 

сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України».  

 

В.2.2. Поводження з ВЯП на Чорнобильській АЕС.  

На даний час ДСП «Чорнобильська АЕС» відповідно до умов ліцензії ЕО № 000040 

знаходиться на етапі зняття з експлуатації, а саме на етапі остаточного закриття і 

консервації. 

У зв'язку із затримкою будівництва та введення в експлуатацію СВЯП-2 сухого 

типу, з метою зниження ризиків при проведенні робіт зі зняття з експлуатації та 

перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, а також з метою 

зниження витрат на підтримання блоків №№ 1, 2, 3 ДСП «Чорнобильська АЕС» у 

безпечному стані з 2006 по 2016 роки тривало вивезення ВЯП з блоків у існуюче сховище 

СВЯП-1 (у т.ч. пошкодженого ВЯП). 

Роботи та операції з вивантаження пошкодженого ВЯП з блоків №№ 1, 2 та його 

перевезення до СВЯП-1 для безпечного розміщення та зберігання виконані ДСП 

«Чорнобильська АЕС» у 2016 році на підставі окремого дозволу серії ОД № 000040/9.  

 

Сховище відпрацьованого ядерного палива 1 (СВЯП-1) 

СВЯП-1, що розташоване на майданчику Чорнобильської АЕС та призначене для 

тимчасового зберігання ВЯП реакторів типу РБМК-1000, експлуатується з 1986 року. 

СВЯП-1 є сховищем ВЯП “мокрого” типу. 

Станом на 31.03.2017 року в басейнах витримки СВЯП-1 зберігається 21284 одиниці 

ВТВЗ. 

Обґрунтування безпеки зберігання ВТВЗ в БВ СВЯП-1 наведено в «Отчете по 

анализу безопасности хранилища отработавшего ядерного топлива (ХОЯТ-1)» Інв. № 06 
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від 24.06.2015. Для завантаження відсіків БВ 1-5 СВЯП-1 розрахунки коефіцієнта 

розмноження нейтронів Кефф виконані з урахуванням глибини вигорання ядерного палива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мал.2 Сховище 

відпрацьованого 

ядерного палива 1 

(СВЯП-1) ЧАЕС 

 

В зоні відчуження продовжуються роботи пов'язані з будівництвом СВЯП-2, 

призначенням якого є підготовка до зберігання і зберігання ВЯП реакторів типу РВПК 

Чорнобильської АЕС.  

Наразі за проектом будівництва СВЯП-2 виконаний значний обсяг робіт: 

• на майданчик СВЯП-2 поставлена більша частина обладнання, систем та 

елементів важливих для безпеки, поставляється інше обладнання; 

• на заводі генерального підрядника з реалізації проекту – американської 

компанії «Holtec International» триває виготовлення двостінних екранованих 

пеналів; 

• генпідрядником та субпідрядниками виконуються будівельно-монтажні роботи 

згідно з графіком виконання робіт; 

• відбуваються приймальні індивідуальні випробування обладнання, монтаж та 

налагодження яких завершено. 

 

 
СВЯП - 2 

 
Майданчик СВЯП - 2 

 

Мал. 3 Сховище відпрацьованого ядерного палива 2 (СВЯП-2) ЧАЕС 
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В.2.3.  Поводження з ВЯП дослідницьких реакторів. 

Система поводження з ВЯП на майданчику ІЯД НАНУ описана у розділі В.2.3 НДУ-

2011. В період 2009-2010 років ВЯП з дослідницького ядерного реактора ВВР-М ІЯД 

НАНУ було відправлене на переробку до Російської Федерації. Станом на 01.07.2017 року 

ІЯД НАНУ не має на своєму майданчику ВЯП.  

 

В.3. Політика в галузі поводження з РАВ   

 Основні принципи державної політики у сфері поводження з РАВ, визначені 

законодавством України та наведені у розділі В.3. НДУ-2011.  

Реалізація державної політики у сфері поводження з РАВ здійснюється згідно із 

Стратегією поводження з радіоактивними відходами в Україні, Загальнодержавною 

цільовою екологічною програмою поводження з радіоактивними відходами, 

Загальнодержавною програмою зняття з експлуатації ЧАЕС та перетворення об’єкта 

«Укриття» на екологічно безпечну систему.  

У Стратегії поводження з радіоактивними відходами в Україні визначені основні 

напрями та завдання з розвитку в Україні системи поводження з РАВ на період 50 років 

(наведено в НДУ-2014). 

Відповідно до Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з 

радіоактивними відходами здійснюється реалізація завдань на період до 2017 року, а саме:  

-  удосконалення системи поводження з РАВ на АЕС; 

- переоцінка безпеки, технічне переоснащення та перепрофілювання ДМСК ДК 

«УкрДО «Радон» у пункти збору та тимчасового контейнерного зберігання РАВ; 

- введення в експлуатацію та експлуатація приповерхневих сховищ для захоронення 

РАВ комплексу «Вектор» для забезпечення централізованого захоронення РАВ; 

- проектування та спорудження на комплексі «Вектор» сховищ для довгострокового 

зберігання довгоіснуючих та високоактивних РАВ, у тому числі відпрацьованих ДІВ, 

осклованих РАВ від переробки ВЯП, що повертатимуться з Російської Федерації, інших 

довгоіснуючих та високоактивних РАВ; 

- проектування на комплексі «Вектор» об’єктів з переробки РАВ;   

- забезпечення безпеки поводження з РАВ чорнобильського походження;  

- виконання пошукових та науково-дослідницьких робіт щодо вибору майданчика 

для розміщення геологічного сховища; 

- підвищення кваліфікації та підготовка персоналу; 

- удосконалення державної системи обліку та контролю РАВ; 

- нормативно-правове забезпечення та міжнародне співробітництво. 

Термін реалізації заходів Загальнодержавної цільової екологічної програми 

поводження з радіоактивними відходами завершується у 2017 році. Державне агентство 

України з управління зоною відчуження проводить роботу з актуалізації заходів 

загальнодержавної програми та продовження терміну їх реалізації на наступний період 

шляхом розробки та узгодження із усіма заінтересованими сторонами відповідного 

законопроекту.  

Головним напрямком технічної політики оператора діючих АЕС – ДП «НАЕК 

«Енергоатом» в сфері поводження з РАВ є створення сучасної інфраструктури поводження 

з РАВ, яка повинна забезпечувати поводження з РАВ від їх утворення та збирання до 

передачі на захоронення упаковок РАВ, які відповідатимуть критеріям приймання до 

відповідних сховищ РАВ. Забезпечується взаємозалежність на  всіх стадіях поводження з 

РАВ. 

У 2016 році здійснено перегляд діючої Комплексної програми поводження з 

радіоактивними відходами ДП «НАЕК «Енергоатом», визначені основні напрямки 
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діяльності та  заходи на подальший п’ятирічний період (2017-2021 рр.), які включають в 

себе: 

▪ продовження будівництва комплексів з переробки ТРВ на майданчиках АЕС, для 

мінімізації обсягів тимчасового зберігання РАВ на АЕС і підготовки кондиційованих РАВ 

до передачі на захоронення;  

▪ проведення комплексу робіт з характеризації різних потоків РАВ АЕС з 

використанням сучасних модельних і розрахункових методів; 

▪ вибір і впровадження оптимальної технології переробки РРВ АЕС без утворення 

«сольового плаву» ; 

▪ функціонування належної системи контролю і врахування РАВ; 

▪ підготовка кваліфікованих кадрів в галузі поводження з РАВ; 

▪ удосконалення корпоративної нормативно-методичної бази в галузі поводження з 

РАВ і міжнародне співробітництво.  

Звіт ДП «НАЕК «Енергоатом» з поводження з радіоактивними відходами при 

експлуатації АЕС, станом на 31.12.2016 розміщений за посиланням: 

www.energoatom.kiev.ua 

Реалізація державної політики в області поводження з РАВ, які накопичені та 

утворюються під час зняття з експлуатації ЧАЕС і перетворення ОУ в екологічно безпечну 

систему, забезпечується виконанням завдань та заходів, визначених у Загальнодержавній 

програмі зняття з експлуатації ЧАЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно 

безпечну систему.  

Відповідно до цієї Загальнодержавної програми, на ДСП «Чорнобильська АЕС» діє 

та підтримується у актуальному стані «Програма поводження з радіоактивними відходами 

на майданчику ДСП «Чорнобильська АЕС». Метою програми є створення та забезпечення 

функціонування інтегрованої оптимізованої системи поводження з РАВ на ЧАЕС з 

урахуванням існуючих та запланованих об’єктів, призначених для поводження з РАВ.  

 

B.4. Практика поводження з РАВ  

        

B.4.1. Поводження з РАВ на діючих АЕС 
           Перелік об’єктів, призначених для поводження з РАВ, на діючих АЕС наведено у 

пункті 3.1 Додатку 3 цієї Доповіді. Відомості щодо РАВ, які зберігаються у сховищах на 

майданчиках діючих АЕС наведені у пункті 4.1 Додатку 4 цієї Доповіді.   

 На майданчиках діючих АЕС поводження з експлуатаційними РАВ включає збір,  

сортування, транспортування,  переробку та тимчасове зберігання РАВ у проектних 

сховищах АЕС  для зберігання РРВ та ТРВ.  

Удосконалення системи поводження з експлуатаційними РАВ АЕС має на меті 

забезпечити переробку РАВ з метою їх мінімізації та отримання упаковок РАВ, придатних 

для передачі на захоронення або довгострокове зберігання у центральних сховищах, 

проектування та спорудження яких здійснюється на майданчику комплексу «Вектор». Для 

цього «Комплексною програмою поводження з радіоактивними відходами у ДП «НАЕК 

«Енергоатом» визначені основні напрями діяльності та перелік заходів щодо 

вдосконалення системи поводження з експлуатаційними РАВ АЕС, а саме:  

- будівництво та введення в експлуатацію комплексних ліній з переробки РАВ для 

підготовки РАВ АЕС до передачі на довгострокове зберігання/захоронення до центральних 

сховищ на комплексі «Вектор»;  

- впровадження ефективних та економічно доцільних технологій переробки РРВ та 

ТРВ;  

- модернізація наявних та створення нових установок для переробки РРВ та ТРВ; 
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- створення системи характеризації РАВ при їх підготовці та передачі на 

захоронення;    

- удосконалення контейнерного парку для збору, транспортування, зберігання та 

захоронення РАВ; 

- впровадження транспортно-технологічної схеми перевезення РАВ АЕС на 

спеціалізовані підприємства з поводження з РАВ; 

- участь з Оператором сховищ у розробці  та обґрунтуванні критеріїв приймання на 

довгострокове зберігання та/або захоронення РАВ АЕС у центральних сховищах 

комплексу «Вектор», в обґрунтуванні безпеки зберігання/захоронення сольового плаву в 

сховищах комплексу «Вектор»; 

- подальше впровадження заходів з мінімізації утворення радіоактивних середовищ і 

РАВ. 
            
           Поводження з рідкими РАВ 

Зберігання  РРВ на АЕС забезпечується системами сховищ СРВ. РРВ зберігаються у 

металевих герметичних ємностях із нержавіючої сталі, обладнаних автоматичною 

системою визначення рівня РРВ та сигналізації у разі протікань. Для виключення 

аварійного витікання РРВ усі ємності розміщені у бетонних приміщеннях, облицьованих 

листами із нержавіючої сталі. Проекти сховищ РРВ передбачають наявність пустої 

резервної ємності для використання у випадку пошкодження та при необхідності ремонту 

інших ємностей.  

 

              Мал.4 Зберігання РРВ у сховищах АЕС  

 

Кубовий залишок з метою зменшення об’ємів упарюється на установках глибокого 

упарювання до сольового плаву (крім Южно-Української АЕС). Сольовий плав 

зберігається у 200 літрових контейнерах КРО-200, які розміщуються у спеціальних 

відсіках СТРВ.  

Розгляд сольового плаву як ТРВ дає можливість виконувати роботи з 

обґрунтування безпеки його захоронення в існуючих сховищах ДСП  «ЦППРВ».. 

Для вирішення проблеми  накопичення  РРВ виконана робота з розробки рецептур 

та технології іммобілізації кубових залишків методом прямого цементування. За 

результатами проведених досліджень та випробувань зразків (форм) іммобілізованого 

згідно розроблених рецептів кубового залишку доведено відповідність розроблених 
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рецептур вимогам нормативної документації до кінцевого продукту переробки. 

Доцільність впровадження зазначеної технології буде визначено за результатами техніко-

економічного аналізу щодо оптимізації схеми поводження з РРВ.  

Відпрацьовані фільтруючі матеріали та шлами збираються та зберігаються під 

шаром води у ємностях СРВ. Розпочато роботи з вибору технології кондиціювання 

відпрацьованих фільтрувальних матеріалів за рахунок іммобілізації відпрацьованих 

фільтруючих матеріалів і шламів у неорганічну геополімерну матрицю з використанням 

мобільних установок. Заплановано проведення дослідно-експериментальних робіт на 

Запорізькій АЕС  з адаптації рецептури і ствердження партії фільтруючих матеріалів. 

 

Поводження з твердими РАВ 

ТРВ збираються в місцях їх утворення, сортуються по категоріям (по потужності дози 

гама-випромінювання) та транспортуються на тимчасове зберігання у сховища СТРВ.  

СТРВ на майданчиках АЕС являють собою залізобетонні конструкції,  що 

складаються із окремих відсіків для розміщення ТРВ в залежності від рівня активності. 

Відсіки обладнані системою пожежної сигналізації, автоматичною системою 

пожежогасіння та витяжною вентиляцією з очищенням повітря. Окремі  відсіки СТВ 

додатково обладнані системою визначення та вилучення вологи. 

На  ЗАЕС та ЮУАЕС перед розміщенням на тимчасове зберігання здійснюється 

переробка низькоактивних ТРВ – підпресування (ЗАЕС та ЮУАЕС) та спалювання 

(ЗАЕС). 

 

На завершальній стадії є створення на АЕС при підтримці за програмою 

Європейської комісії TACIS комплексів з переробки твердих радіоактивних відходів:   

         - на Запорізькій АЕС повністю виконано поставку, монтаж та опробування всього 

обладнання (установка спалювання, система моніторингу викидів, установка 

фрагментації та установка суперпресування, установка вилучення РАВ із сховищ, 

установка вимірювання активності), ведуться будівельно-оздоблювальні роботи;   

- на Рівненській АЕС поставлено, змонтовано та випробувано обладнання установки 

цементування, а також обладнання, що постачалось за програмою TACIS: установка 

вилучення ТРВ, установка сортування та фрагментації, установка суперпресування, 

установка  вимірювання активності для характеризації упаковок РАВ. Здійснюється 

 

 
 

Мал. 6 Установка спалювання РАВ 

             на ЗАЕС 

 

Мал. 7 Установка для пресування  

            РАВ на  ЮУАЕС 



 29 

постачання обладнання установок дезактивації металовміщуючих РАВ. Закінчуються 

будівельно-монтажні та оздоблювальні роботи.  

Завершення будівництва та введення в дослідну експлуатацію КПРАВ на ЗАЕС та  

РАЕС заплановане на 2017 рік. 

З метою підготовки РАВ до передачі на захоронення на ХАЕС та ЮУАЕС 

затверджено відповідні проекти будівництва комплексів з переробки РАВ.  

Комплексною програмою поводження з РАВ створення КПРАВ на ХАЕС 

заплановано впродовж 2017-2021 рр., на ЮУАЕС ‒ 2019-2023 рр. 

Всі комплекси будуть обладнані системами радіаційного контролю та характеризації 

упаковок РАВ. Підготовлені упаковки РАВ направлятимуться на захоронення у центральні 

сховища комплексу «Вектор». Введення в експлуатацію КПТРВ дозволить забезпечити 

переробку накопичених на майданчиках АЕС ТРВ до стану прийнятного до захоронення та 

дозволить вивільнити об’єми існуючих сховищ РАВ на майданчиках АЕС, у контексті  

продовження термінів експлуатації енергоблоків. 

З метою тимчасового зберігання кондиційованих РАВ в універсальних захисних 

залізобетонних контейнерах прийнята  концепція створення на АЕС легких сховищ для 

зберігання таких контейнерів. Ведуться роботи з розробки проектно-конструкторської 

документації легкого сховища на майданчику ЗАЕС. 

Виконуються роботи з постановки на виробництво універсальних залізобетонних 

контейнерів. Контейнери будуть використовуватися як у технологічних процесах 

поводження з РАВ АЕС, так і для довгострокового зберігання або захоронення ТРВ у 

сховищах комплексу «Вектор». 

У звітному періоді здійснено перегляд та розроблено ряд нових нормативних 

документів, зокрема, документів експлуатуючої організації, що регламентують звітність з 

поводження з РАВ АЕС та встановлення контрольних рівнів утворення РАВ та 

надходження РАВ до сховищ на АЕС. 

Відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації (РФ) про 

науково-технічне та економічне співробітництво в галузі атомної енергетики від 

14.01.1993 і  контрактних зобов’язань ДП «НАЕК «Енергоатом» ВЯП реакторів ВВЕР 

вивозиться на технологічне зберігання та переробку до підприємств Російської Федерації 

(ФДУП «ВО «Маяк» і ФДУП «ГХК»). В Україну мають бути повернуті РАВ, утворені 

після переробки ВЯП і цінні  продукти переробки. Повернення РАВ в Україну 

здійснюватиметься на умовах і в терміни, які визначатимуться  контрактною 

документацією на повернення продуктів переробки ВЯП. 

Кількість осклованих ВАВ, що повертатимуться в Україну, розраховується  за 

узгодженим регулюючими органами України та Росії документом  СОУ-Н ЯЕК 1.027:2010 

«Методика розрахунку кількості високоактивних відходів, що повертаються в Україну 

після технологічного зберігання та переробки партії ВТВЗ ВВЕР-440». 

На даний час в процесі погодження сторонами Технічні умови на оскловані ВАВ від 

переробки ВЯП реакторів ВВЕР-440 Рівненської АЕС, що підлягають поверненню в 

Україну,  Порядок паспортизації та Програма забезпечення якості при проведенні 

переробки ВЯП.  

Будівництво сховища на майданчику комплексу «Вектор» для довгострокового (до 

100 років) зберігання осклованих ВАВ від переробки ВЯП ВВЕР-440 передбачено  

завданням 3 Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з 

радіоактивними відходами. Хід виконання представлено у розділі В.4.3 цієї доповіді. 

ВЯП АЕС з реакторами ВВЕР-1000, за виключенням ЗАЕС, вивозиться до 

Російської Федерації на технологічне зберігання та переробку. На даний час переробка 

ВЯП ВВЕР-1000 в Російській Федерації не здійснюється, технологія переробки проходить 
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процес відпрацювання. Технічні вимоги на продукти переробки ВЯП ВВЕР-1000  та 

методика розрахунку кількості та активності продуктів переробки ВЯП ВВЕР-1000 

українських АЕС, у тому числі РАВ, що повертатимуться в Україну, в стадії  узгодження. 

 

B.4.2. Поводження з РАВ на ДСП ЧАЕС  

Детальна інформація щодо існуючої системи поводження з РАВ на ДСП ЧАЕС 

представлена у розділі В.4.2 НДУ-2008. 

        Перелік об’єктів, призначених для поводження з РАВ ДСП ЧАЕС наведено у пункті 

3.2 Додатку 3 цієї Доповіді. Відомості щодо РАВ, які зберігаються у сховищах на 

майданчику ЧАЕС наведені у пункті 4.2 Додатку 4 цієї Доповіді.   

Детальна інформація щодо діяльності на об’єкті «Укриття» та будівництва НБК 

представлена у Додатку 9 цієї Доповіді. 

На ДСП ЧАЕС збирання рідких РАВ здійснюється за допомогою проектної системи 

трубопроводів.  

Збирання низько- та середньоактивних ТРВ здійснюється у контейнери-збірники. 

Низько- та середньоактивні короткоіснуючі тверді РАВ перевантажуються у 

спецавтомобіль та перевозяться на захоронення до ПЗРВ «Буряківка». 

Тимчасове зберігання РАВ здійснюється у проектних сховищах (РРВ – у ємностях з 

нержавіючої сталі, ТРВ – у ємностях із залізобетону). Термін зберігання РАВ – до 

завершення робіт із вилучення РАВ та передачі їх на переробку на ЗПРРВ та ЗПТРВ.  

Високоактивні тверді РАВ збираються у спеціальні контейнери, які перевозяться 

спецавтомобілем до сховища тимчасового зберігання ВАВ. Зберігання таких відходів 

здійснюється у транспортно-захисних контейнерах КТЗВ-0,2.  

Сховища РАВ обладнані захисними системами: спецвентиляції, спецканалізації, 

фізичного захисту та сигналізації, радіаційного контролю; по периметрах сховищ є мережа 

спостережних свердловин для контролю за станом ґрунтових вод. 

Відповідно до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації ЧАЕС та 

перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, першочерговими 

заходами щодо розвитку системи поводження з РАВ Чорнобильської АЕС, які накопичені 

за період експлуатації та утворюватимуться під час виконання робіт із зняття з 

експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС і на об’єкті «Укриття» є забезпечення 

введення в експлуатацію об’єктів з поводження з РАВ у складі Заводу з переробки рідких 

РАВ (ЗПРРВ) та об’єктів Промислового комплексу для поводження з твердими РАВ 

(ПКПТРВ), споруджених за проектами міжнародної технічної допомоги.  

 

ПКПТРВ 

ПКПТРВ на майданчику ЧАЕС об’єднує в своєму складі ряд об’єктів, призначених 

для поводження з РАВ7.  
                                                           

         7 Тимчасове сховище низько- та середньоактивних довгоіснуючих та високоактивних РАВ, призначене 

для проміжного (протягом 30 років) зберігання довгоіснуючих та високоактивних РАВ, які утворюватимуться в 

процесі сортування на ЗПТРВ, а також під час реалізації підготовчих робіт з будівництва Нового безпечного 

конфайнмента об’єкта «Укриття». Це сховище створене шляхом реконструкції та переобладнання приміщення, 

розташованого на верхніх відмітках сховища рідких та твердих РАВ ЧАЕС, яке до цього часу не експлуатувалося;  

Установка вилучення твердих РАВ, призначена для вилучення твердих РАВ з існуючого сховища твердих 

РАВ ЧАЕС, та відправки РАВ на переробку до ЗПТРВ;  

ЗПТРВ - завод з переробки твердих РАВ, призначений для сортування твердих РАВ всіх категорій та 

переробки (фрагментації, спалювання, пресування, цементування) низько- та середньоактивних короткоіснуючих 

твердих РАВ, вилучених із сховища твердих РАВ, а також відходів від зняття з експлуатації ЧАЕС та перетворення 

об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему. На ЗПТРВ також передбачається пакування довгоіснуючих та 

високоактивних РАВ, що виникатимуть при сортуванні, та транспортування цих упаковок на зберігання до 

тимчасового сховища. 
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Здійснюється експлуатація, введеного в експлуатацію у 2010 році тимчасове 

сховище низько- та середньоактивних довгоіснуючих та високоактивних РАВ. 

Відповідно до умов окремого дозволу від 23.05.2014 серія ОД № 000040/6, 

завершені роботи другого етапу «гарячих» випробувань ЗПТРВ із застосуванням РАВ з 

відомими радіаційними характеристиками. Розроблений Заключний звіт з аналізу безпеки 

наступна документація після проведення другого етапу «гарячих» випробувань. 

Проводяться роботи по підготовці до проведення 3-го етапу «гарячих» випробувань 

ЗПТРВ та установки вилучення ТРВ, згідно із узгодженим «Рішенням про проведення 3-го 

етапу «гарячих» випробувань і початкової стадії промислової експлуатації ЗПТРВ». 

Передбачаються роботи з характеризації РАВ, розміщених у відсіках існуючого СТВ, з 

якого в ході експлуатації будуть вилучатися ТРВ для передачі на переробку на ЗПТРВ.  

Основним проблемним питанням щодо введення у повномаштабну експлуатацію 

споруджених ЗПТРВ та установки вилучення ТРВ є існування суттєвих невизначеностей 

характеристик РАВ, які зберігаються у існуючому СТВ. Ці РАВ частково складаються з 

експлуатаційних (доаварійних) РАВ ЧАЕС, а частково з аварійних РАВ, утворених в 

результаті Чорнобильської катастрофи, щодо яких на час завантаження у відсіки СТВ не 

проводилась належна характеризація. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал. 8 Завод з переробки 

твердих РАВ (ЗПТРВ) на 

майданчику Чорнобильської 

АЕС 

ЗПРРВ 

У березні 2014 року ДСП ЧАЕС отримало окремий дозвіл на введення в 

експлуатацію заводу з переробки рідких радіоактивних відходів. В рамках введення в 

експлуатацію завершені комплексні випробування ЗПРРВ на «активному» продукті 

(перероблено 5,1 м3 РРВ, отримано 63 упаковки РАВ (200-літрові бочки). 4 упаковки були 

передані на захоронення в СОПСТРВ на комплексі «Вектор». Решта упаковок 

зберігаються у приміщенні для буферного зберігання упаковок РАВ на ЗПРРВ до 

відправлення на захоронення.  
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Мал. 9 Завод з переробки рідких 

радіоактивних відходів (ЗПРРВ) 

на майданчику Чорнобильської 

АЕС 

           Отримано окремий дозвіл Держатомрегулювання серія ОД № 000040/7 від 

11.12.2014 на експлуатацію ЗПРРВ за умови отримання акту готовності завершеного 

будівництвом проекту. З цією метою ДСП ЧАЕС розпочаті роботи з утеплення будівлі, 

реконструкції систем протипожежного захисту та блискавкозахисту. 

В даний час персонал ЧАЕС виконує роботи по підтриманню експлуатаційного 

режиму та технічного обслуговування обладнання ЗПРРВ. 

Для забезпечення поводження з РАВ на ЧАЕС експлуатується Комплекс з 

виробництва металевих бочок та контейнерів для РАВ, який дозволить забезпечити 

необхідну кількість залізобетонних контейнерів місткістю 3 м3 та металевих 200 літрових 

бочок.  

 

 

Для створення умов безпечного та ефективного поводження з усіма видами РАВ, які 

утворюватимуться на етапах зняття з експлуатації блоків 1, 2, 3 та на етапах перетворення 

ОУ на екологічно безпечну систему в 2013 році узгоджено «Техніко-економічне 

обґрунтування створення і розміщення нових додаткових установок з поводження з 

радіоактивно-забрудненими матеріалами і радіоактивними відходами». 

Згідно з цим документом, у звітному періоді виконувались роботи щодо створення 

ряду додаткових установок для поводження з РАВ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал. 10 Комплекс з 

виробництва 

металевих бочок та 

контейнерів для РАВ 

ЧАЕС 
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- установки для очищення рідких РАВ об’єкта "Укриття" від органічних сполук та 

трансуранових елементів, для підготовки РРВ ОУ до переробки на ЗПРРВ; 

- лінії подрібнення високоактивних довгомірів для подрібнення вилучених з 

реакторних відділень елементів, яка дозволить вивільнити реакторні відділення від РАВ та 

провести заходи з їх консервації з метою подальшої витримки; 

- установки для звільнення матеріалів від регулюючого контролю, разом із розробкою 

стандартів, методик та процедур для звільнення матеріалів від регулюючого контролю, із 

урахуванням кращої міжнародної практики. 

 

B.4.3. Поводження з РАВ у зоні відчуження  

Перелік об’єктів, призначених для поводження з РАВ, які розміщені на території  

зони відчуження (крім майданчика ДСП ЧАЕС) наведено у пункті 3.3 Додатку 3 цієї 

Доповіді. Відомості щодо РАВ, які захоронені у сховищах ДСП «ЦППРВ» на території 

зони відчуження наведені у пункті 4.4. Додатку 4 цієї Доповіді. Відомості щодо РАВ, які 

зберігаються/локалізовані у сховищах на території зони відчуження наведені у пункті 4.5 

Додатку 4 цієї Доповіді.  

 Основну діяльність щодо поводження з РАВ на території зони відчуження (крім 

майданчика ЧАЕС) провадить ДСП «ЦППРВ», яке є експлуатуючою організацією на 

етапах експлуатації та закриття сховищ для захоронення РАВ, а також здійснює окремі 

види діяльності з переробки та зберігання РАВ.  

ДСП «ЦППРВ» здійснює на території зони відчуження: 

          - експлуатацію двох паралельних модулів СОПСТРВ на майданчику комплексу     

«Вектор»; 

- експлуатацію Централізованого сховища відпрацьованих джерел іонізуючого 

випромінювання на комплексі «Вектор», в частині проведення комплексних («гарячих») 

випробувань об’єкта із застосуванням РАВ, у вигляді відпрацьованих джерел іонізуючого 

випромінювання різних типів; 

- експлуатацію приповерхневих сховищ для захоронення РАВ ПЗРВ «Буряківка»; 

- обслуговування, модернізацію та підвищення безпеки ПЗРВ «Підлісний», ПЗРВ «ІІІ 

черга ЧАЕС»;  

- обслуговування, обстеження, моніторинг та ліквідацію траншей та буртів ПТЛРВ; 

- експлуатацію станції дезактивації спецодягу та засобів індивідуального захисту, а 

також пункту дезактивації спецавтотранспорту та обладнання;  

- перевезення РАВ. 

Діяльність із проектування, будівництва та ремонту об’єктів, призначених для 

поводження з РАВ на території зони відчуження (крім майданчика ЧАЕС) здійснює ДСП 

«УКБЗВ», яке є експлуатуючою організацією на етапах вибору майданчика, проектування 

та будівництва сховищ для захоронення РАВ комплексу «Вектор». 

 ДСП «УКБЗВ» здійснює на території зони відчуження завершення будівництва 

сховищ для захоронення РАВ ТРВ-1, ТРВ-2, на майданчику комплексу «Вектор», 

загальною потужністю 19,2 тис.м3,  та обєктів інфраструктури для забезпечення 

експлуатації сховищ РАВ (мийки автотранспорту, радіологічної лабораторії, 

санперепускнику та ін.). 

Діяльність із забезпечення радіаційно-дозиметричного контролю та моніторингу 

навколишнього середовища у зоні відчуження здійснює ДСП «Екоцентр», згідно із 

узгодженим регламентом. 

 

ПЗРВ «Буряківка»  
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ПЗРВ «Буряківка» експлуатується з 1987 року. ПЗРВ складається із 30-ти 

приповерхневих сховищ (траншей) для захоронення РАВ. Основним інженерним бар’єром 

сховищ є ущільнений шар глини товщиною 1 метр, що забезпечує локалізацію РАВ від 

навколишнього середовища. ПЗРВ «Буряківка» – це один з основних елементів системи 

поводження з великими обсягами аварійних РАВ, які утворились в результаті 

Чорнобильської аварії, споруджений в рамках першочергових заходів з ліквідації аварії. 

Дотепер експлуатація сховищ цього ПЗРВ забезпечує захоронення великої кількості 

низько-активних РАВ, що утворюються в ході робіт на майданчику ЧАЕС та при 

діяльності на забруднених територіях зони відчуження. Наявні потужності ПЗРВ 

«Буряківка» практично вичерпані.  

Протягом 2014-2016 років за даними реєстру РАВ зони відчуження у 

ПЗРВ «Буряківка» прийнято на захоронення 6963 партії  РАВ, загальним обсягом 

31276,3 м3 з активністю 8,21 Е+12 Бк. Захоронення РАВ здійснюється у останнє сховище 

(траншею)    № 21, яке заповнене на 99 %. 

Розглядаються можливі рішення щодо реконструкції ПЗРВ «Буряківка» з метою 

збільшення потужностей із захоронення низькоактивних РАВ. У цьому зв’язку 

експлуатуючою організацією здійснюється вдосконалення обґрунтувань безпеки, із 

урахуванням оцінок безпеки та рекомендацій наданих європейськими експертами за 

промисловим проектом INSC U4.01/08-В та регуляторним проектом INSC U3.01/08 

(UK/TS/39).  

ДСП «ЦППРВ» для розширення виробничих потужностей ПЗРВ «Буряківка» 

розроблено та представлено на державну експертизу проект «Будівництво сховища 21А 

ПЗРВ «Буряківка», який передбачає спорудження додаткового сховища (траншеї). 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Мал. 11 

ПЗРВ "Буряківка"  

 

 СОПСТРВ  

          Спеціально обладнане приповерхневе сховище для захоронення твердих РАВ 

споруджене на майданчику комплексу «Вектор», в рамках проекту ПКПТРВ, для 

захоронення упаковок РАВ від ЗПРРВ та ЗПТРВ ЧАЕС. Проектна потужність сховища – 

50 210 м3 упаковок РАВ. СОПСТРВ складається із двох паралельних секцій, кожна з яких 

має 11 залізобетонних відсіків (модулів). Сховище облаштоване центральною дренажною 

галереєю, двома пересувними каркасними конструкціями з мостовими кранами для 

заповнення модулів, системою радіаційного контролю та моніторингу навколишнього 

середовища. В рамках експлуатації сховища проводяться заходи щодо забезпечення 

функціонування центральної дренажної галереї під сховищем та контролю за станом 

будівельних конструкцій модулів сховища, вивчаються та впроваджуються сучасні 
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методології оцінки безпеки для переоцінки безпеки СОПСТРВ з метою розширення кола 

постачальників РАВ та актуалізації критеріїв приймання РАВ до цього сховища. 

Розміщення упаковок РАВ від ЧАЕС у СОПСТРВ було розпочато 26.04.2014. 

Протягом 2014-2015 років були проведені додаткові обґрунтування та прийнято 

рішення щодо захоронення у СОПСТРВ упаковок РАВ від ДСП «Харківського ДМСК» 

ДК «УкрДО «Радон». Виконані  роботи з транспортування та захоронення 74 упаковок 

РАВ (66м3) від ДСП «Харківського ДМСК».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал. 12 Спеціально 

обладнане приповерхневе 

сховище твердих 

радіоактивних відходів 

(СОПСТРВ) на комплексі 

«Вектор» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал.  13  Завантаження 

упаковки РАВ у відсік 

СОПСТРВ 

 

          
         ПЗРВ та ПТЛРВ 

ПЗРВ та ПТЛРВ на території зони відчуження, так як і існуюче СТВ на майданчику 

ЧАЕС, стали елементами системи поводження з великими обсягами аварійних РАВ, які 

утворились в результаті Чорнобильської аварії. Ці об’єкти і натепер забезпечують 

локалізацію та ізоляцію РАВ від розповсюдження у навколишнє середовище. Разом з цим, 

вони потребують активізації заходів із обслуговування, моніторингу, обстеження,  

стабілізації, підвищення безпеки, реабілітації, переоцінки безпеки тощо. Для їх реалізації Т 

таких заходів залучається, у тому числі, міжнародне співробітництво в рамках співпраці з 

ЄК та МАГАТЕ.     

        ПЗРВ «Підлісний» споруджений в рамках першочергових заходів з ліквідації 

Чорнобильської аварії. У модулях А-1 та Б-1 цього ПЗРВ, з кінця 1986 по кінець 1988 
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років, здійснювалося розміщення найбільш небезпечних високоактивних та довгоіснуючих 

аварійних РАВ. У 2012 завершена реалізація проекту «Закриття сховищ ПЗРВ «Підлісний» 

з метою стабілізації та підвищення безпеки цього об’єкта. Споруджені технологічні 

покрівлі над модулями ПЗРВ, нові обвалування по периметру модулів, нова дренажна 

система водовідведення, 8 додаткових наглядових свердловин для контролю грунтових 

вод.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал.  14  Модулі ПЗРВ 

«Підлісний» А-1 и Б-1 

після реалізації проекту 

з підвищення безпеки 

          ПЗРВ «ІІІ черга ЧАЕС» створений в рамках першочергових заходів з ліквідації 

Чорнобильської аварії у недобудованому сховищі для твердих РАВ незавершеної третьої 

черги ЧАЕС. У залізобетонних модулях цього об’єкта, з кінця 1986 по кінець 1988 років, 

здійснювалося розміщення низько- та середньоактивних аварійних РАВ та споруджене 

обвалування. З роками відбувалися процеси деградації обвалування, що потребувало 

постійних заходів з ремонту та обслуговування.  

У 2016 році завершено реалізацію проекту «Закриття сховищ ПЗРВ «ІІІ черга ЧАЕС», 

з метою стабілізації та підвищення безпеки цього об’єкта. В рамках проекту споруджено 

додаткові інженерні бар’єри (новий багатошаровий верхній захисний екран над існуючими 

модулями з РАВ), модернізовано дренажну систему та систему моніторингу.  

           Реалізація зазначених проектів з підвищення безпеки ПЗРВ дозволить забезпечити 

захист від деградації та підтримку локалізуючих функцій інженерних бар’єрів, 

вдосконалити інформативність систем моніторингу. В ході індустріального проекту INSC 

U4.01/10-D та регуляторного проекту INSC U3.01/10 (UK/TS/46), із залученняим 

європейських експертів та застосуванням сучасних методологій оцінки безпеки було 

проведено оцінку безпеки ПЗРВ «Підлісний» та ПЗРВ «ІІІ черга ЧАЕС», яка підтвердила, 

що на поточний час, із урахуванням реалізованих проектів підвищення безпеки та 

стабілізації ці об’єкти забезпечують безпечне зберігання РАВ. У перспективі має бути 

вирішене питання щодо вилучення РАВ із цих ПЗРВ та їх перезахоронення у сховищах 

відповідного типу.  
 

ПТЛРВ – території, прилеглі до ЧАЕС, загальною площею біля 10 гектарів, на яких 

в ході першочергових заходів з ліквідації Чорнобильської аварії створювались траншеї та 

бурти для локалізації РАВ. Здебільшого такі РАВ представляли собою забруднені 

внаслідок аварійного викиду будівельні конструкції, побутові речі, верхній шар грунту 

тощо. На території зони відчуження розміщено дев’ять ПТЛРВ: «Станція Янів», 
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«Нафтобаза», «Піщане плато», «Рудий ліс», «Стара Будбаза», «Нова Будбаза», «Прип’ять», 

«Копачі», «Чистогалівка», загальною площею біля 10 гектарів, на територіях яких 

розміщені траншеї і бурти з РАВ. Оціночна кількість траншей і буртів ПТЛРВ від 800 до 

1000 шт., точні місця розташування частини з яких потребують уточнення. Постійно 

ведуться роботи з обстеження територій ПТЛВР у зоні відчуження, обслуговування та 

підтримка у безпечному стані траншей та буртів. Метою обстежень є пошук та уточнення 

місць розтушування траншей і буртів, уточнення складу та активності розміщених РАВ. 

ДСП «ЦППРВ» здійснюються роботи з вилучення та перезахорнення РАВ з траншей 

та буртів ПТЛРВ, що можуть мати найбільш негативний вплив на персонал зони 

відчуження та навколишнє середовище. Загальний обсяг вилучених та перезахоронених на 

ПЗРВ «Буряківка» РАВ станом на кінець 2016 року склав 7698,8 м3. РАВ були видалені з 

траншей на території ПТЛРВ «Нафтобаза», для яких існує ризик підтоплення,  та частково 

з траншей  ПТЛРВ «Нова Будбаза», які розміщені у місцях активного ведення будівельних 

робіт із спорудження НБК та СВЯП-2.  

Разом з цим, на сьогодні є очевидним, що вилучення усіх РАВ, розміщених у 

ПТЛРВ є недоцільним. Такі рішення потребують оптимізації із урахуванням оцінки 

радіологічних ризиків, пов’язаних із конкретними ПТЛРВ, їх порівняння із ризиками 

впливу інших радіаційно-ядерних об’єктів на території зони відчуження, визначення 

довгострокового статусу зони відчуження, як території обмеженого доступу для 

проживання населення та здійснення господарської діяльності.       

В рамках проекту INSC U4.01/10-D були реалізовані широкомаштабні роботи з 

обстеження, збору та систематизації даних, оцінки безпеки та ранжування ПТЛРВ за 

рівнем небезпеки. Ці оцінки безпеки можуть використовуватися в якості основи для 

визначення та оптимізації першочергових заходів з підтримки та підвищення рівня безпеки 

ПТЛРВ або прийняття рішень щодо часткового/повного вилучення та перезахоронення 

РАВ з найбільш потенційно небезпечних ділянок ПТЛРВ. 

Інформація щодо оцінки безпеки ПТЛРВ та ПЗРВ наведена у розділі Н. 2.2 цієї 

Доповіді.  

           

 ЦСВДІВ 

У 2015 році завершене будівництво Централізованого сховища для довгострокового 

зберігання відпрацьованих ДІВ (ЦСВДІВ), монтажу систем і обладнання цього об’єкта за 

підтримки Департаменту енергетики та кліматичних змін Великобританії.  
ЦСВДІВ – об’єкт, який на сьогодні не має аналогів у світі та є основним елементом 

щодо вдосконалення усієї системи поводження з відпрацьованими ДІВ в Україні. ЦСВДІВ 

має забезпечити централізоване розміщення основного обсягу РАВ у формі 

відпрацьованих ДІВ різних типів та конструкцій, які на сьогодні накопичені на 

майданчиках спеціалізованих підприємств з поводження з РАВ ДК «УкрДО «Радон», а 

також ДІВ, які знаходяться у використанні у медицині та промисловості, після переведення 

їх у категорію РАВ. 

Технологічний процес поводження з відпрацьованими ДІВ включає їх приймання, 

ідентифікацію сортування, кондиціювання та дострокове зберігання (протягом 50 років).   

Згідно із ліцензією № ОВ 001050 виданою 25.03.2016 на право провадження 

діяльності з переробки і зберігання РАВ, ДСП «ЦППРВ» здійснює проведення 

комплексних «гарячих» випробувань ЦСВДІВ. В ході цих випробувань ДСП «ЦППРВ» 

має підтвердити захисні властивості конструкцій об’єкта, відпрацювати технологічні 

процеси переробки відпрацьованих ДІВ, технологічні регламенти та процедури, взаємодію 

з постачальниками РАВ, у формі відпрацьованих ДІВ, функціонування системи обліку та 

контролю таких РАВ на протязі усього технологічного процесу їх переробки від 
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приймання від постачальників до розміщення підготовлених упаковок на довгострокове 

зберігання, поводження із вторинними РАВ. 
З початку «гарячих» випробувань відпрацьовані технологічні процеси переробки 

відпрацьованих ДІВ гама випромінювання, проведені радіаційні обстеження щодо 

надійності біологічного захисту конструкцій ЦСВДІВ, відпрацьовуються процедури 

передачі- приймання РАВ у формі відпрацьованих ДІВ від постачальників – ДМСК ДК 

«УкрДО «Радон», створена система обліку та контролю ядерних матеріалів. 

 
  

 

 

 

 

 

 
Мал.15   

Централізоване 

сховище для 

відпрацьованих 

джерел іонузуючого 

випромінювання  

(ЦСВДІВ) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Мал. 16   Дільниця 

для зберігання 

відпрацьованих ДІВ 

на ЦСВДІВ                                 

 

 

Проектування нових об’єктів, призначених для поводження з РАВ, на комплексі «Вектор»             

          З метою подальшого розвитку системи поводження з РАВ, згідно із Стратегією 

поводження з радіоактивними відходами в Україні та Загальнодержавною цільовою 

екологічною програмою поводження з радіоактивними відходами, здійснюється 

проектування сховищ для довгострокового зберігання РАВ та об’єкту з переробки РАВ на 

майданчику комплексу «Вектор», а саме:  

- сховища для довгострокового зберігання осклованих ВАВ від переробки ВЯП 

реакторів ВВЕР-440, що надходитимуть з Російської Федерації;  
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-  сховища для довгострокового зберігання високоактивних РАВ та сховища для 

довготермінового зберігання довгоіснуючих РАВ. Утворення високоактивних та 

довгоіснуючих РАВ, для зберігання яких плануються ці сховища, очікується в ході робіт із 

вилучення РАВ та палововміщуючих матеріалів із об’єкта «Укриття» та ПЗРВ 

«Підлісний»,  при знятті з експлуатації ЧАЕС, при експлуатації діючих АЕС;  

- технологічного корпусу для централізованої переробки РАВ невеликих виробників 

та потоків РАВ. Проектування здійснюється в рамках індустріального проекту INSC 

U4.01/11A. В технологічному корпусі передбачається впровадження технологій 

поводження з РАВ, що передбачають: приймання, сортування і фрагментація РАВ; 

спалювання; пресування; переробку вторинних РАВ; цементування; розміщення РАВ в 

контейнери; паспортизацію. 

            Сховища для довгострокового зберігання на комплексі «Вектор» дозволять 

забезпечити централізоване довгострокове (протягом до 100 років) зберігання відповідних 

видів РАВ до їх захоронення у геологічному сховищі.   

     «Техніко-економічне обґрунтування будівництва сховища для проміжного 

зберігання осклованих ВАВ, що повертаються з Російської Федерації після переробки 

відпрацьованого ядерного палива українських АЕС» схвалене наказом Державного 

агентства України з управління зоною відчуження  № 81 від 01.07.2016.  

Проект цього сховища отримав позитивний висновок державної експертизи, у тому 

числі, експертизи ядерної та радіаційної безпеки та затверджений наказом Державного 

агентства України з управління зоною відчуження  № 98  від 25.07.2017 (див. також пункти 

Н. 1.1, Н. 4 цієї Доповіді). 
  

B.4.4. Поводження з РАВ на ДМСК ДК «УкрДО «Радон»  

Збирання та тимчасове зберігання РАВ, що утворюються в результаті діяльності з 

використання ДІВ у медицині, науці, різних галузях промисловості у відповідних регіонах 

України здійснюють Державні міжрегіональні спеціалізовані підприємства з поводження з 

РАВ (ДМСК) ДК «УкрДО «Радон»: ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Харківський ДМСК», 

ДСП «Дніпропетровський ДМСК», ДСП «Одеський ДМСК», ДСП «Львівський ДМСК». 

            Зважаючи на неможливість перемістити  ДСП «Донецький ДСК» на підконтрольну 

українській владі територію наказом ДАЗВ № 33 від 24.03.2015 діяльність підприємства 

була тимчасово зупинена до закінчення бойових дій та відновлення державного контролю 

на непідконтрольних українській владі територіях. При цьому, сферу обслуговування 

території Донецької області, що залишилась підконтрольній українській владі, було 

передано до ДСП «Дніпропетровський ДМСК» та внесені відповідні зміни в установчі та 

організаційні документи. 

 Перелік сховищ РАВ, розміщених на майданчиках ДМСК ДК «УкрДО «Радон» 

наведений у пункті 3.4 Додатку 3 цієї Доповіді. Відомості про РАВ та відпрацьовані ДІВ, 

які розміщені у сховищах  ДМСК ДК «УкрДО «Радон»  наведено у пункті 4.6 Додатку 4 

цієї Доповіді. Основним видом РАВ, поводження з якими здійснюють ДМСК є 

відпрацьовані ДІВ, переведені у категорію РАВ. 

ДМСК здійснюють: 

- експлуатацію сховищ для контейнерного зберігання твердих 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 своїх сховищ; 

-  експлуатацію станцій дезактивації спецодягу, білизни, засобів індивідуального 

захисту. 



 40 

Сховища для зберігання РАВ, що експлуатуються являють собою будівлі ангарного 

типу, у яких організоване контейнерне зберігання РАВ та відпрацьованих ДІВ. Ці будівлі 

були споруджені на майданчиках ДМСК у 90-ті роки 20 сторіччя після прийняття рішення 

щодо переходу ДМСК на технологію зберігання РАВ.    

 

    

 

 

 

 

Мал.  17  Контейнерне зберігання РАВ 

           у сховищах ангарного типу ДМСК 

 

         

Законсервовані сховища РАВ, заповнені до 1996 року за технологією захоронення, 

являють собою систему приповерхневих залізобетонних сховищ РАВ модульного типу, 

ємністю 200 м3, споруджених за типовими проектами у 60-х – 70-х роках минулого 

сторіччя. Щодо цих сховищ ДМСК здійснюють обслуговування, моніторинг та переоцінку 

безпеки з метою прийняття рішень щодо стану безпеки кожного конкретного сховища; 

термінів  протягом яких ці сховища можуть забезпечувати надійну ізоляцію РАВ; 

технологічних рішень щодо вилучення РАВ та ліквідації сховищ. 

           Першочергово планується вилучення РАВ із сховищ № 5, 6, 7 ДСП «Київський 

ДМСК» відповідно до розробленого проекту вилучення, який отримав позитивний 

висновок комплексної державної експертизи. Згідно проектних рішень  РАВ після 

попереднього сортування будуть розміщені у захисні контейнери, які дозволять 

забезпечити подальше безпечне зберігання вилучених РАВ до відправлення на переробку, 

довгострокове зберігання або захоронення на об’єктах комплексу «Вектор». 

        Також на майданчиках ДМСК розміщені сховища колодязного типу для 

відпрацьованих ДІВ, що являють собою заглиблені ємності із нержавіючої сталі із 

хвилеподібною приймальною трубою для опускання капсул ДІВ. According to regulatory 

decision placement of spent radioactive sources into well-type facilities is stopped.  

Наразі проводяться обстеження ємностей сховищ колодязного типу та стану РАВ, у 

вигляді відпрацьованих ДІВ, розміщених у них. Дані цих обстежень будуть враховані при  

прийнятті технологічних рішень щодо вилучення відпрацьованих ДІВ та подальшого 

зняття з експлуатації сховищ.  

У 2016 році, за підтримки швецького регулюючого органу (SSM) в рамках програми 

донорської допомоги країн G-7 щодо підвищення безпеки поводження з відпрацьованими 

ДІВ в Україні, розпочато розробку типового Технічного рішення щодо вилучення 
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відпрацьованих ДІВ зі сховищ колодязного типу, в якому будуть враховані результати 

обстежень. Пілотна реалізація цього технічного рішення, після його погодження за 

результатами експертизи, планується на ДСП «Київський ДМСК». 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал.  18  

Конструкція 

типового сховища 

колодязного типу 

 

           Згідно з умовами виданих ДМСК ліцензій, ДМСК провели переоцінки безпеки  

сховищ РАВ на майданчиках ДМСК. Переоцінки стосуються як для тих сховищ, які 

експлуатуються за технологією тимчасового контейнерного зберігання РАВ, так і для 

законсервованих «історичних» сховищ РАВ, експлуатація яких здійснювалась у 

попередній період (див також пункт Н.2.2. цієї Доповіді).  

           З метою підвищення безпеки поводження з РАВ на ДМСК, на ряді з них 

впроваджуються проекти із створення нових об’єктів, призначених для поводження з РАВ 

та технологій переробки та кондиціонування РАВ. 

 На ДСП «Дніпропетровський ДМСК», яке обслуговує один з промислових регіонів 

України, де використовувалася та продовжує використовуватися значна кількість ДІВ: 

- експлуатується введене в експлуатацію у 2013 році сховище поверхневого типу із 

залізобетонних конструкцій для контейнерного зберігання ТРВ та  відпрацьованих ДІВ 

модульного типу; 

-  забезпечується пілотна експлуатація Мобільного комплексу технічних засобів з 

безпечної розрядки відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання із блоків 

біологічного захисту типів БГІ та Е. Цей комплекс є об’єктом з переробки РАВ, які 

являють собою відпрацьовані ДІВ гамма-випромінювання.  

Експлуатація комплексу, розробленого та виготовленого за підтримки Комісаріату 

Атомної Енергетики Франції, передбачається на майданчиках ДМСК, з метою розрядки 

відпрацьованих ДІВ та розміщення їх у захисний контейнер. Це дозволить мінімізувати 

кількість таких РАВ, підвищити безпеку їх зберігання, оптимізувати транспортування до 

комплексу «Вектор» (кількість перевезень зменшиться в десятки разів).   



 42 

 
 

 

 

 

 

 

 Мал.  19   Мобільний комплекс технічних засобів з безпечної розрядки відпрацьованих джерел 

іонізуючого випромінювання із блоків біологічного захисту типів БГІ та Е. 

                   

        ДСП «Київський ДМСК», також, проводить обслуговування, радіаційний моніторинг 

та контроль пунктів зберігання РАВ від дезактивації та санітарної обробки транспорту 

(ПЗВД/ПУСО), утворених при ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, які розміщені за 

межами зони відчуження у Київській, Житомирській та Чернігівській областях. Ці об’єкти 

також потребують додаткового обстеження, оцінки безпеки, прийняття та впровадження 

рішень щодо їх реабілітації. В рамках проекту INSC U4.01/12D «Реабілітація майданчиків 

зберігання радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок аварії на Чорнобильській 

АЕС, розташованих за межами зони відчуження» проведені додаткові обстеження та 

оцінки безпеки ПЗВД/ПУСО. Інформація про ПЗВД/ПУСО та оцінки їх безпеки наведена у 

розділі Н. 2.2 цієї Доповіді. 
         

        Протягом 2015-1017 років реалізовується індустріальний проект INSC U4.01/12BCD 

«Удосконалення інфраструктури для поводження з відходами, реабілітація забруднених 

майданчиків та зняття з експлуатації в Україні», компоненти якого передбачають 

міжнародну технічну підтримку для удосконалення інфраструктури ДМСК. Відбувається 

поставка: 

         - спеціально обладнаних автомобілів з комплектом спектрометричного, 

радіометричного, дозиметричного та іншого обладнання для оснащення аварійних бригад 

ДМСК,  

          - обладнання для створення Інтегрованої автоматизованої системи радіаційного 

моніторингу навколишнього середовища на майданчиках розташування сховищ РАВ 

ДМСК, а також обладнання для диспечерського пункту в центральному офісі ДК «УкрДО 

«Радон»; 

          - обладнання та транспортні засоби, для реалізації робіт з додаткових обстежень,  

вилучення та перевезення РАВ з ПЗВД/ПУСО. 

 

B.4.5. Поводження з РАВ дослідницьких реакторів  

          Відомості щодо РАВ, які зберігаються у сховищах на майданчиках дослідницьких 

реакторів наведені у пункті 4.3 Додатку 4 цієї Доповіді. 
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В.5. Критерії, що використовуються для визначення та класифікації РАВ  

 Детальну інформацію щодо системи класифікації РАВ, яка застосовується в Україні 

наведено у пункті В.5. НДУ-2005 та НДУ-2011. 

Із урахуванням нового стандарту безпеки МАГАТЕ GSG-1 Classification of 

Radioactive Waste, міжнародного досвіду та рекомендації місій IRRS-2008 та IRRS-2010, в 

Україні ініційовано перегляд та вдосконалення класифікації РАВ. Метою цього є 

впровадження системи класифікації РАВ відповідно до способу остаточного захоронення 

РАВ. Протягом 2011-2013 років реалізовано проект INSC U4.01/08-С "Improvement of the 

radwaste classification system in Ukraine". Продовжується робота щодо імплементації, 

отриманих в рамках цього проекту рекомендацій щодо модифікації існуючої класифікації 

РАВ, у національну нормативно-правову систему.  

Впровадження оновленої класифікації РАВ дозволить здійснити оптимізацію їх 

захоронення - розділяти РАВ на класи відповідно до критеріїв прийнятності РАВ на 

захоронення у чотирьох типах сховищ: у поверхневих, приповерхневих, на проміжних 

глибинах, у геологічному сховищі. Такий підхід повністю гармонізований із вимогами   

GSG-1 та кращою міжнародною практикою. 

Як було оцінено в рамках вказаного проекту впровадження оновленої класифікації 

буде мати істотний економічний ефект при захороненні РАВ в Україні. ДАЗВ, у співпраці 

з МОЗ, Міненерговугілля, Держатомрегулювання, розроблено законопроект щодо 

впровадження на законодавчому рівні  системи класифікації РАВ, яка передбачає 

відповідність класів РАВ передбаченому способу їх захоронення. 

У перехідний період до введення в дію оновленої системи класифікації, для потреб 

експлуатації діючих об’єктів, застосовується існуюча класифікація РАВ. 

 

Розділ C. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ (ст. 3) 
 

1. Ця Конвенція застосовується до безпеки поводження з відпрацьованим паливом, що 

утворюється в результаті експлуатації цивільних ядерних реакторів. Відпрацьоване паливо, що 

перебуває на установках для переробки в рамках діяльності з переробки, не входить до сфери 

діяльності цієї Конвенції, за винятком тих випадків, коли Сторона, що домовляється, заявляє, що 

переробка є складовою частиною поводження з відпрацьованим паливом. 

     2. Ця Конвенція застосовується також до безпеки поводження з радіоактивними відходами в 

тих випадках, коли радіоактивні відходи утворюються в результаті цивільної діяльності. Однак, 

ця Конвенція не застосовується до відходів, що містять лише природні радіоактивні речовини і 

не утворюються в ядерному паливному циклі, окрім тих випадків, коли вони становлять вилучене 

з використання закрите джерело чи коли для цілей цієї Конвенції Сторона, що домовляється, 

оголосила їх радіоактивними відходами. 

     3. Ця Конвенція не застосовується до безпеки поводження з відпрацьованим паливом  чи 

радіоактивними відходами в рамках військових чи оборонних програм, окрім тих випадків, коли 

для цілей цієї Конвенції Сторона, що домовляється, оголосила їх відпрацьованим паливом чи 

радіоактивними відходами. Однак, ця Конвенція застосовується до безпеки поводження з 

відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами, що утворюються внаслідок 

запровадження військових чи оборонних програм, в тих випадках, якщо і коли такі матеріали 

передаються остаточно до цивільних програм, та поводження з ними здійснюється виключно в 

рамках таких програм. 

     4. Ця Конвенція застосовується також до скидів, як це передбачено в статтях 4, 7, 11, 14, 24 

і 26.  

 

Поводження з ВЯП і РАВ Україна розглядає так, як це визначено у статті 2 

Об’єднаної конвенції.  
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В Україні відсутні установки для переробки ВЯП.  

В Україні здійснюється видобування і переробка уранових руд, внаслідок чого на 

хвостосховищах ДП «СхідГЗК» та колишнього ВО «ПХЗ», які знаходяться на балансі  ДП 

«Бар’єр» зберігаються відходи переробки уранових руд. Відходи урановидобувної 

промисловості, так само як і відходи, пов’язані з видобуванням інших корисних копалин 

не розглядаються Україною як РАВ. Враховуючи рекомендації Першої та Третьої нарад 

Договірних Сторін Об’єднаної конвенції, інформація про відходи уранопереробної 

промисловості України наведена у додатку 10 цієї Доповіді.  

Україна не здійснює військових та оборонних програм, внаслідок запровадження 

яких утворюється ВЯП та РАВ. Однак має на своїй території сховища з РАВ, що 

утворилися внаслідок виконання військових програм колишнього СРСР у вигляді 4-х 

пунктів захоронення РАВ.  

У цьому зв’язку, в Україні вимоги Об’єднаної конвенції застосовуються до безпеки 

поводження з РАВ, які утворились внаслідок запровадження колишніх оборонних програм, 

у разі, якщо такі РАВ остаточно передані до цивільних програм, і поводження з ними 

здійснюється в рамках таких програм. 

В рамках Стратегії поводження з РАВ в Україні та Загальнодержавної цільової 

екологічної програми поводження з РАВ передбачені заходи щодо підтримка безпечного 

стану цих об’єктів, переоцінки безпеки, планування та реалізації подальшої ліквідації.  

На сьогодні 2 таких пункти знаходяться на утриманні Міністерства оборони 

України, 2 пункти захоронення РАВ, в результаті анексії Криму Російською Федерацією 

знаходяться на непідконтрольній Україні території. 1 пункт – сховище «Вакуленчук», який 

знаходився на утриманні Держприкордонслужби, ліквідовано (див. розділ Н.1.1 цієї 

Доповіді). 

               

Розділ D. ІНВЕНТАРНІ СПИСКИ І ПЕРЕЛІКИ (ст. 32, п.2)  

     Вказана доповідь також включає в себе: 

     i) перелік установок для поводження з відпрацьованим паливом, що підпадають під дію цієї 

Конвенції, їхнє місцезнаходження, основне призначення та найважливіші характеристики; 

     ii) інвентарний список відпрацьованого палива, що підпадає під дію цієї Конвенції, яке 

перебуває в сховищі і яке було захоронене. Цей інвентарний список містить опис матеріалу і в 

ньому наводиться інформація, якщо така є в наявності, про його масу та загальний рівень 

активності; 

     iii) перелік установок для поводження з радіоактивними відходами, що підпадають під дію 

цієї Конвенції, їхнє місцезнаходження, основне призначення та найважливіші характеристики; 

     iv) інвентарний список радіоактивних відходів, що підпадають під дію цієї Конвенції, які: 

     a) містяться у сховищі на установках для поводження з радіоактивними відходами та 

установках ядерного паливного циклу; 

     b) були захоронені; чи 

     c) є результатом практичної діяльності в минулому. 

     Цей інвентарний список має містити опис матеріалу та іншу доступну інформацію, 

включаючи інформацію про об'єм чи масу, активність та характерні радіонукліди; 

     v) перелік ядерних установок, що знаходяться в процесі зняття з експлуатації, та стан 

діяльності зі зняття з експлуатації на вказаних установках.  

 

D.1. Перелік об’єктів для поводження з ВЯП, що підпадають під дію Об’єднаної 

Конвенції, їхнє місцезнаходження, основне призначення та найважливіші 

характеристики 

Загальний опис наявних в Україні об’єктів, призначених для поводження з ВЯП 

надано у пунктах В.2.1- 2.3 цієї Доповіді. 
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Перелік об’єктів для поводження з ВЯП станом на 01.07.2017 наведено в Додатку 1 

цієї Доповіді. 

 

D.2. Інвентарний список ВЯП, що підпадає під дію Об’єднаної Конвенції  

На виконання вимог Закону України «Про використання ядерної енергії і радіаційну 

безпеку» облік ВЯП здійснюється в рамках державної системи обліку та контролю ядерних 

матеріалів. Облік ядерних матеріалів здійснюється відповідно до вимог «Правил ведення 

обліку та контролю ядерних матеріалів». 

Інвентарний список ВЯП, станом на 01.07.2017 наведено у  

Додатку 2 цієї Доповіді.  

 

D.3. Перелік установок для поводження з РАВ, що підпадають під дію Об’єднаної 

Конвенції, їхнє місцезнаходження, основне призначення та найважливіші 

характеристики  

Загальний опис наявних в Україні об’єктів, призначених для поводження з РАВ 

надано у пунктах В.4.1- 4.5 цієї Доповіді. 

Перелік об’єктів, призначених для поводження з РАВ станом на 01.07.2017 наведено 

у Додатку 3 цієї Доповіді. 

 

D.4. Інвентарні списки РАВ, що підпадають під дію Об’єднаної Конвенції 

Державна система обліку РАВ та контролю за їх переміщенням і місцезнаходженням 

складається з двох головних елементів: Державного реєстру РАВ та Державного кадастру 

сховищ та місць тимчасового зберігання РАВ. ДАЗВ, як орган державного управління у 

сфері поводження з РАВ, здійснює функції організатора та координатора щодо ведення 

державного  обліку РАВ та сховищ РАВ, а також проведення державних інвентаризацій 

РАВ. Функції  ведення Державних реєстру та кадастру покладені на ДК «Укр ДО «Радон», 

у складі якого діють Головний інформаційно-аналітичний центр державної системи обліку 

РАВ та Регіональні центри обліку РАВ. 

        Державні інвентаризації РАВ проводяться раз на 3 роки. Перша державна 

інвентаризація була проведена в 1999-2000 роках, друга – у 2003 році, третя – у 2007 році, 

четверта – у 2010 р., п’ята – у 2013 році, шоста – у 2016 році. 

Інвентарні списки РАВ станом на 01.07.2017 наведені у Додатку 4 цієї Доповіді.   

 

D.4.1. Перелік РАВ, що містяться у сховищах тимчасового зберігання РАВ АЕС та 

дослідницьких реакторів  

У пунктах 4.1 – 4.3 додатку 4 цієї Доповіді наведено дані про РАВ, накопичені у 

сховищах, які розташовані на майданчиках АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом», ДСП 

«Чорнобильська АЕС» і дослідницьких реакторів станом на 01.07.2017.  

 

D.4.2. Перелік РАВ, які захоронені  

У пункті 4.4 Додатку 4 цієї Доповіді наведено дані станом на 01.07.2017 про РАВ 

захоронені у приповерхневих сховищах для захоронення РАВ: ПЗРВ «Буряківка», та 

СОПСТРВ на майданчику комплексу «Вектор». 

 

D.4.3. Перелік РАВ, що є результатом практичної діяльності в минулому 

У пункті 4.5 Додатку 4 цієї Доповіді наведено дані про РАВ, які утворились при 

ліквідації Чорнобильської аварії. 

У пункті 4.6 Додатку 4 цієї Доповіді наведено дані про РАВ, які розміщені у 

сховищах ДМСК ДК «УкрДО «Радон» станом на 01.07.2017.  
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D.5. Перелік ядерних установок, які знаходяться на етапі зняття з експлуатації.  

Станом на 01.04.2017 ДП «НАЕК «Енергоатом» не має ядерних установок на етапі 

зняття з експлуатації.  

         Перелік ядерних установок ДСП ЧАЕС, які знаходяться на етапі зняття з 

експлуатації, наведено у додатку 5 цієї Доповіді. 

         У звітний період на ДСП «Чорнобильська АЕС» завершено етап припинення 

експлуатації та виконано перехід до етапу остаточного закриття і консервації блоків 1, 2, 3.  
 

Розділ Е. ЗАКОНОДАВЧА І РЕГУЛЮЮЧА СИСТЕМА 

 

Е.1. Заходи із здійснення (ст. 18)  
         Кожна Сторона,  що домовляється, в рамках свого національного законодавства вживає 

законодавчих, регулюючих, адміністративних та інших  заходів,  необхідних  для  виконання  своїх 

обов'язків, що випливають з цієї Конвенції.  

 Відповідно до вимог Об’єднаної конвенції Україна створила та підтримує державну 

систему регулювання ядерної та радіаційної безпеки.  

                   
 Е.2. Законодавча і регулююча основа (ст. 19)  
 

    1. Кожна Сторона, що домовляється, створює та підтримує законодавчу та регулюючу 

основу для забезпечення безпеки поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними 

відходами. 

     2. Ця законодавча та регулююча основа передбачає наявність: 

     i) відповідних національних вимог відносно безпеки та регулюючих положень з радіаційної 

безпеки; 

     ii) системи ліцензування діяльності в галузі поводження з відпрацьованим паливом та 

радіоактивними відходами; 

     iii) системи заборони експлуатації установки для поводження з відпрацьованим паливом чи 

радіоактивними відходами без ліцензії; 

     iv) системи відповідного відомчого та регулюючого контролю, а також документації та 

звітності; 

     v) примусових заходів для виконання чинних регулюючих положень та умов ліцензій; 

     vi) чіткого розподілу обов'язків органів, що займаються різними стадіями поводження з 

відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами. 

     3. Під час розгляду питання про застосування регулювання до радіоактивних матеріалів в 

якості радіоактивних відходів Сторони, що домовляються, належним чином враховують цілі 

цієї Конвенції.  

 

Е.2.1. Національні вимоги відносно безпеки та регулюючі положення з радіаційної 

безпеки 

            В Україні вимоги та регулюючі положення з ядерної та радіаційної безпеки 

визначені в законах, нормативно-правових актах Кабінету Міністрів України, нормативно-

правових актах центральних органів виконавчої влади. До системи ядерного законодавства 

належать і міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана в 

установленому порядку, і які стали частиною національного законодавства. 

Розробка регулюючих вимог здійснюється Держатомрегулюванням на системній 

основі з урахуванням як досвіду державного регулювання та практичної діяльності в сфері 

забезпечення ядерної та радіаційної безпеки в Україні, так і досвіду передових країн світу, 

з урахуванням досягнень науки та техніки, міжнародних стандартів, у тому числі 
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документів Європейського Союзу, документів та рекомендацій МАГАТЕ, WENRA та 

інших міжнародних організацій з безпеки.  

         Основними пріоритетами розвитку національної нормативно-правової системи 

протягом звітного періоду залишалися: 

        - адаптація законодавства України до законодавства ЄС, у зв’язку із підписанням 

Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, у тому числі, директиви 

Ради 2013/59/Євратом, що встановлює основні норми безпеки для захисту від небезпеки, 

яка виникає від іонізуючої радіації, директиви Ради 2006/117/Євратом про нагляд та 

контроль за перевезенням радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива та 

директиви Ради 2014/87/Євратом, яка встановлює для Співтовариства основи з ядерної 

безпеки ядерних установок, директиви Ради 2011/70/Євратом про створення системи 

безпечного поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами; 
        - забезпечення реалізації Стратегічних цілей розвитку  у сфері використання ядерної 

енергії, відповідно Стратегії поводження з РАВ та Енергетичної стратегії; 

       - імплементація рекомендацій та пропозицій місії МАГАТЕ IRRS -2008 та пост місії 

IRRS-2010 «Комплексний огляд регулюючої діяльності»; 

       - імплементація вимог та стандартів з безпеки МАГАТЕ, рекомендацій WENRA із 

урахуванням набуття Держатомрегулюванням повноправного членства у цій Асоціації. 

За звітний період було розроблено та прийнято низку законодавчих та нормативно-

правових актів в сфері використання ядерної енергії. Перелік основних з них, які набули 

чинності за період 2014 – перше півріччя 2017 року, наведено у Додатку 6 цієї Доповіді. 

        

Е.2.2. Система ліцензування діяльності в сфері поводження з ВЯП та РАВ 

The major legal and organizational issues of licensing system are set up in the Law of 

Ukraine "On permissible activity in the field of nuclear energy use".  

The purpose of licensing system in the field of nuclear energy use and accordingly for spent 

nuclear fuel and radioactive waste management was described in chapter E.2.2 NRU-2008. 

The list of activities which require receiving license and permission is set in the Law of 

Ukraine "On permissible activity in the field of nuclear energy use".  

Regarding spent fuel and radioactive waste management activities license is required to 

provide following activities: 

- operator's activity on the particular stages of lifecycle of nuclear facility (including spent 

fuel storage facility): construction and commissioning of the facility, operation of the facility, 

decommissioning of the facility; 

- operator's activity on the particular stages of lifecycle of radioactive waste disposal facility 

connected to: construction of the disposal facility,  operation of the disposal facility, closure of 

the disposal facility; 

- activity of operator's officials that are in charge of management and organizational 

decisions for ensuring nuclear and radiation safety;    

- activity of enterprises on processing and storage of radioactive waste connected to 

radioactive waste processing facility construction and commissioning, operation and 

decommissioning; radioactive waste storage facility construction and commissioning, operation 

and decommissioning; 

- activity on radioactive material transportation. 

Separate permission is required for the operator to produce certain works and operations 

during particular stage of lifecycle of nuclear facility or radioactive waste disposal facility. These 

works and operations are listed in each license.  

The list of documentation which shall be provided by the licensee supporting its license 

application for each type of activity is defined by regulations.     
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Е.2.3. Система заборони експлуатації установки для поводження з ВЯП чи РАВ без 

ліцензії  

         Положення законодавства стосовно заборони експлуатації установки для поводження 

з ВЯП та РАВ без ліцензії, зазначені у пункті Е.2.3. НДУ-2008 не змінились.  

 

Е.2.4. Система відомчого та регулюючого контролю, документації та звітності 

Законодавчі основи системи регулюючого нагляду за дотриманням вимог ядерної та 

радіаційної безпеки за звітний період лишились незмінними (див. НДУ-2014). 
 

Е.2.5. Примусові заходи для виконання чинних регулюючих положень та умов 

ліцензій  

            За звітний період процедура та критерії щодо порядку застосування примусових 

заходів для виконання чинних регулюючих положень та умов ліцензій залишилися 

незмінними (див. НДУ - 2014). 
   
Е.2.6. Розподіл обов'язків органів, що займаються різними стадіями поводження з 

ВЯП та РАВ  

Відповідно до принципів державної політики у сфері використання ядерної енергії 

та радіаційного захисту, встановлених у статті 5 Закону України «Про використання 

ядерної енергії та радіаційну безпеку», в Україні забезпечується розмежування державного 

управління у сфері використання ядерної енергії та державного управління у сфері 

захоронення і довгострокового зберігання РАВ. 

 
 

На Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) покладено 

виконання функцій органу державного управління у сфері поводження з РАВ на стадії їх 

довгострокового зберігання і захоронення та забезпечення реалізації державної політики у 

сфері поводження з РАВ. ДАЗВ, відповідно до покладених на нього завдань здійснює 

державне управління діяльністю спеціалізованих підприємств з поводження з РАВ та ДСП 

ЧАЕС при здійсненні діяльності із зняття з експлуатації блоків № 1-3 ЧАЕС та 

перетворення ОУ в екологічно безпечну систему.  

Кабінет Міністрів України 

Міністерство енергетики та 

вугільної  промисловості 

України 

Державна інспекція 

ядерного регулювання 

України 

Державне агентство 

України з управління зоною  

відчуження 

ДСП 

ЧАЕС 

ДП «НАЕК 

«Енергоатом» 

ДП «Бар’єр» 

Міністерство екології та 

природних ресурсів 

України 

ДСП 

«ЦППРВ», 
ДК «УкрДО 

«Радон» 

ДСП 

«УКБЗВ» 
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Діяльність ДАЗВ у системі центральних органів виконавчої влади координується 

Міністром екології та природних ресурсів України. 

На Міністерство енергетики та вугільної промисловості України 

(Міненерговугілля), покладено виконання функцій формування та реалізації державної 

політики у паливо-енергетичному комплексі, включаючи сферу використання ядерної 

енергії.  

Міненерговугілля здійснює державне управління діяльністю експлуатуючих 

організацій ядерних установок діючих АЕС (ДП НАЕК "Енергоатом") та ДП «Бар’єр». 

Міненерговугілля здійснює організацію та координацію безпечного поводження з 

ВЯП та РАВ при експлуатації ядерних установок до передачі РАВ спеціалізованим 

підприємствам з поводження з РАВ на довгострокове зберігання чи захоронення. 

            Відповідно до основних принципів державної політики у сфері поводження з РАВ, 

наведених у пункті B.3 НДУ-2011, виробники РАВ несуть відповідальність за безпеку 

поводження з РАВ до передачі їх спеціалізованим підприємством з поводження з РАВ. 

Забороняється проведення робіт із захоронення РАВ підприємствами-виробниками РАВ. 

            На сьогодні, виробниками РАВ в Україні є експлуатуючі організації ядерних 

установок: діючих АЕС – ДП «НАЕК «Енергоатом», дослідницького реактору – ІЯД 

НАНУ (м. Київ), Чорнобильської АЕС – ДСП ЧАЕС, а також підприємства, організації та 

заклади, що здійснюють діяльність з використання та виробництва ДІВ.  

         Національною експлуатуючою організацією з поводження з РАВ на стадії їх 

довгострокового зберігання і захоронення є ДСП «ЦППРВ». Збір, перевезення та 

тимчасове зберігання РАВ, що утворюються на підприємствах, що використовують ДІВ та 

на дослідницьких реакторах здійснюють ДМСК ДК «УкрДО «Радон». При цьому           

ДСП «ЦППРВ» є головним підприємством ДК «УкрДО «Радон». 

         ДСП «УКБЗВ» є призначеною експлуатуючою організацією на етапах проектування 

та будівництва сховищ для захоронення РАВ на комплексі «Вектор». ДСП «УКБЗВ» 

виконує функції головного замовника усіх проектів капітального будівництва на території 

зони відчуження, крім майданчиків ЧАЕС та ЦСВЯП. 

 

E.3. Регулюючий орган (ст. 20)  
     1. Кожна Сторона, що домовляється, засновує чи призначає регулюючий орган, на який 

покладається реалізація законодавчої та регулюючої основи, згаданої в Статті 19, та якому 

надаються належні повноваження, компетенція, а також фінансові та людські ресурси для 

виконання покладених на нього обов'язків. 

     2. Кожна Сторона, що домовляється, у відповідності до своїх законодавчих засад, вживає 

відповідних заходів для забезпечення ефективної незалежності регулюючих функцій від інших 

функцій у тих випадках, коли установи займаються як поводженням з відпрацьованим 

паливом чи радіоактивними відходами, так і здійснюють  функції регулювання.  

 

Виконання основних функцій регулюючого органу з ядерної та радіаційної безпеки, 

покладено на Державну інспекцію ядерного регулювання України, яка діє згідно з 

«Положенням про Державну інспекцію ядерного регулювання України», затвердженим 

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 363. 

У діяльності з державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки 

Держатомрегулювання, у відповідності до пункту 2 статті 20 Об’єднаної конвенції, не 

залежить від центральних органів виконавчої влади, підприємств та установ, які 

здійснюють управління в сфері використання ядерної енергії та поводження з ВЯП та РАВ. 

Національним законодавством України встановлено чіткий розподіл функцій 

регулюючого органу і функцій будь-яких інших органів або організацій, які здійснюють 
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діяльність в сфері використання ядерної енергії. На законодавчому рівнів це врегульовано 

статтями 21, 23, 24 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну 

безпеку».  

Законом України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» 

встановлено неприпустимість втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, 

громадян та їх об’єднань у вирішення питань, що належать до повноважень органу 

державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки. 

Для реалізації одного із фундаментальних принципів забезпечення безпеки в ядерній 

галузі, як культура безпеки, в регулюючому органі прийнята «Заява про Політику 

Держатомрегулювання в сфері забезпечення безпеки використання ядерної енергії та 

формування культури безпеки», яка розміщена на сайті Держатомрегулювання 

www.snrc.gov.ua. 

Щороку Держатомрегулюванням видається Доповідь про стан ядерної та радіаційної 

безпеки в Україні. Цей документ висвітлює результати втілення державної політики в 

сфері мирного використання ядерної енергії та забезпечення дотримання вимог ядерної та 

радіаційної безпеки в Україні. Доповідь публікується українською та англійською мовами 

та розміщується на офіційному сайті Держатомрегулювання України www.snrc.gov.ua. 

З метою адаптації вимог Європейських Директив та посилення незалежності та 

інституційної спроможності регулюючого органу, Держатомрегулювання розроблено 

проект Закону України про орган державного регулювання безпеки використання ядерної 

енергії, який узгоджується із іншими органами державної влади.  

Для вироблення рекомендацій з актуальних питань та найважливіших напрямів 

діяльності у сфері державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки постійно діє 

Колегія Держатомрегулювання.  

Дорадчо-консультативні функції в процесі прийняття Держатомрегулюванням рішень 

у сфері використання ядерної енергії виконують: Консультативна рада з радіаційного 

захисту, Консультативна рада з реакторної безпеки та Громадська рада. 

Громадська рада створена для забезпечення участі громадян в управлінні державними 

справами, здійснення громадського контролю за діяльністю Держатомрегулювання, 

налагодження ефективної взаємодії Держатомрегулювання з громадськістю, врахування 

громадської думки під час формування та реалізації державної політики. Основними 

завданнями Громадської ради є: 

 створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в 

управлінні державними справами; 

 здійснення громадського контролю за діяльністю Держатомрегулювання; 

 сприяння врахуванню Держатомрегулюванню громадської думки під час 

формування та реалізації державної політики. 

У системі Держатомрегулювання діють два державні підприємства науково-технічної 

підтримки:  

1. Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки, який 

здійснює аналітичне, наукове, експертне, технічне, інженерне, інформаційне, 

консультативне та методичне супроводження діяльності органу ядерного регулювання;  

2. Державне підприємство «Державний центр регулювання якості поставок та послуг» 

(ДП «Держцентрякості»), яке здійснює технічну підтримку Держатомрегулювання, 

методичне та консультативне супроводження при вдосконаленні регулюючих вимог по 

забезпеченню якості устаткування та послуг для об`єктів ядерної енергетики. 
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Державна інспекція ядерного регулювання

 України  
 

Державний центр 

регулювання якості поставок 

та послуг

 

Державний науково-

технічний центр ядерної та 

радіаційної безпеки

 

Колегія 

Держатомрегулювання

 

Громадська рада

 

 
   

В Державній інспекції ядерного регулювання України з 2008 року впроваджена 

Система управління діяльністю, відповідно до  ISO 9001. 

Функціонування Системи управління діяльністю Держатомрегулювання дозволяє 

ефективно виконувати свої функції з метою досягнення цілей державної політики у сфері 

безпеки використання ядерної енергії, системно вирішувати завдання та виклики, що 

постають перед регулюючим органом, задовольняти очікування суспільства, управляти 

змінами законодавства, що можуть мати вплив на виконання функцій та повноважень 

регулюючого органу. Процеси Системи управління визначені та описані також з 

урахуванням вимог керівництва з безпеки МАГАТЕ GS-R-3 «Вимоги з безпеки. Система 

управлення для установок та діяльності».  

В рамках процедури сертифікації в Держатомрегулювання періодично проходять 

внутрішні та зовнішні аудити по всіх напрямах діяльності, ведеться постійний моніторинг 

параметрів роботи та вживаються заходи для постійного вдосконалення та покращення 

результатів. 

Відповідність системи управління періодично підтверджується аудиторами, що 

мають міжнародну акредитацію. За результатами ресертифікаційного аудиту системи 

управління, який було проведено в 2017 році, було підтверджено, що система управління 

діяльністю Держатомрегулювання повністю відповідає вимогам  міжнародного стандарту        

ISO 9001:2015, що підтверджує, відповідність системи управління та підходів до 

здійснення регулюючих функцій сучасному європейському рівню. 

 

Розділ F. ІНШІ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ БЕЗПЕКИ 

 

F.1. Відповідальність власника ліцензії (ст. 21)   
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1. Кожна Сторона, що домовляється, забезпечує, щоб основну відповідальність за безпеку 

поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами було покладено на 

власника відповідної ліцензії, та вживає відповідних заходів на забезпечення того, щоб кожен 

такий власник ліцензії виконував свої обов'язки. 

     2. Якщо такий власник ліцензії чи інша відповідальна сторона відсутня, то 

відповідальність покладається на Сторону, що домовляється, яка має юрисдикцію над 

відпрацьованим паливом чи радіоактивними відходами. 

 

Відповідно до статті 32 Закону України «Про використання ядерної енергії та 

радіаційну безпеку» ліцензіат несе повну відповідальність за радіаційний і фізичний захист 

та безпеку ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, джерела 

іонізуючого випромінювання, незалежно від діяльності та відповідальності постачальників 

і органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки. 

Конкретні зобов’язання ліцензіата встановлені в статтях 32, 33 Закону України «Про 

використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» та статті 11 Закону України «Про 

поводження з радіоактивними відходами», а саме: 

–  ліцензіат зобов’язаний подавати до регулюючого органу щорічний звіт з аналізом 

стану радіаційної безпеки, а також забезпечувати утворення РАВ на мінімальному 

практично досяжному рівні; 

–  у разі аварії ліцензіат зобов`язаний безперервно вести контроль і прогноз виходу 

радіоактивних речовин за межі ядерної установки чи об`єкта, призначеного для 

поводження з ВЯП або РАВ, та інформувати про це відповідні органи та організації у 

встановленому порядку; 

–  експлуатуюча організація у встановленому порядку подає своєчасно та в повному 

обсязі інформацію про випадки порушень експлуатації ядерних установок або сховищ для 

захоронення РАВ;  

–  на ліцензіата накладаються зобов`язання щодо інформування населення, 

національних органів і громадських організацій про стан ядерної безпеки та радіаційного 

захисту. 

Також зобов’язання ліцензіатів встановлюються в особливих умовах ліцензій та 

окремих дозволах. Позбавлення ліцензіата ліцензії або дозволу не звільняє його від 

відповідальності за безпеку об’єктів до моменту передачі їх іншим  особам, або отримання 

нової ліцензії або дозволу. 

Ліцензіат забезпечує реалізацію заходів щодо захисту персоналу та населення у разі 

аварії на ядерній установці чи об’єкті, призначеному для поводження з РАВ. 

Держатомрегулювання контролює наявність у ліцензіата необхідної документації, 

організаційної структури та ресурсів для підтримання належного рівня безпеки.  

 

F.2. Людські і фінансові ресурси (ст. 22)  
 

Кожна Сторона, що домовляється, вживає відповідних заходів для забезпечення того, щоб: 

     i) були наявні кваліфіковані кадри, необхідні для здійснення діяльності в галузі безпеки 

протягом строку експлуатації установки для поводження з відпрацьованим паливом та 

радіоактивними відходами; 

     ii) були наявні достатні фінансові ресурси для підтримання безпеки установок  для 

поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами протягом строку їх 

експлуатації та для зняття з експлуатації; 

     iii) було передбачено фінансове забезпечення, що дозволяє здійснювати відповідні заходи 

відомчого контролю та нагляду протягом терміну після закриття установки для захоронення, 

що його було визнано необхідним.  
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У 2012 році в Україні були затверджені регулюючі вимоги щодо системи управління 

та людського чинника. Ці регулюючі вимоги повністю відповідають вимогам керівництва 

безпеки МАГАТЕ GS-R-3 «Вимоги з безпеки. Система управлення для установок та 

діяльності», відповідають референтним рівням WENRA, враховують вимоги стандарту ISO 

9001 та рекомендаційні документи серії GS-G-3.х. Регулюючі вимоги в значній мірі 

відповідають вимогам МАГАТЕ GSR Part 2. Leadership and. Management for Safety 

Державне регулювання охоплює питання забезпечення ресурсами, культури безпеки, 

професійної підготовки персоналу, створення системи навчання та перевірки знань з 

ядерної та радіаційної безпеки. Регулюючим органом ведеться нагляд за дотримання цих 

вимог законодавства та нормативної бази, умов виданих ліцензій. Ведеться спільна робота 

регулюючого органу з ліцензіатами щодо усунення виявлених під час нагляду недоліків, 

формування та підтримки культури безпеки. 

У звітний період продовжувався розвиток і удосконалення системи підготовки та 

підвищення кваліфікації персоналу в сфері поводження з ВЯП і РАВ, опис якої надано у 

попередніх НДУ.  

 

F.2.1. Підготовка кадрів, необхідних для здійснення діяльності в сфері безпеки 

протягом терміну експлуатації установки для поводження з ВЯП та РАВ 

Згідно зі статтею 32 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну 

безпеку», ліцензіат встановлює вимоги щодо кваліфікації персоналу, залежно від його 

відповідальності за безпечне використання ядерних установок, об’єктів, призначених для 

поводження з РАВ, контроль за ними та за належну експлуатацію устаткування, яке 

пов’язане із забезпеченням безпеки.  

Відповідно до вимог законодавства, ліцензіат здійснює постійну роботу щодо 

підвищення кваліфікації працівників, які виконують ліцензовану діяльність та надає 

допуск до роботи персоналу, який пройшов відповідне навчання та перевірку знань. 

Ліцензіат розробляє та погоджує з Держатомрегулювання положення про перевірку знань 

керівників та персоналу з питань ядерної та радіаційної безпеки. Окремі категорії 

персоналу проходять перевірку знань у присутності представника регулюючого органу.  

Дотримання вимог щодо забезпечення кваліфікації персоналу також контролюється в 

рамках здійснення державного нагляду за діяльністю підприємству сфері поводження з 

ВЯП та РАВ.  

Національна система підготовки персоналу функціонує у взаємодії з науковими 

організаціями, підприємствами, органами державного управління і регулювання, а також з 

іншими освітніми системами для досягнення якісної підготовки, перепідготовки, 

підвищення і підтримки кваліфікації персоналом з метою набуття і підтримки знань, умінь, 

навичок та професійного ставлення до роботи. 

В Україні підготовку фахівців та підвищення кваліфікації кадрів для роботи в сфері 

використання ядерної енергії здійснюють такі вищі освітні заклади: 

• Київський Національний університет імені Тараса Шевченка; 

• Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”; 

• Одеський Національний політехнічний університет; 

• Одеський державний екологічний університет; 

• Харківський Національний університет; 

• Харківський політехнічний інститут «Національний технічний університет»; 

• Національний університет «Львівська політехніка». 
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Підготовка фахівців в вищих навчальних закладах здійснюється з використанням 

сучасного обладнання в спеціалізованих лабораторіях (радіохімічні лабораторії для робіт з 

відкритими радіоактивними речовинами, ВЯП і високоактивними РАВ, радіохімічні та 

спектрохімічні лабораторії та інші).      

Вимоги щодо кваліфікації персоналу та перевірки знань встановлені у відповідних 

інструкціях, положеннях і ліцензіях на експлуатацію об’єктів поводження з РАВ. Об’єкти 

поводження з РАВ і з відпрацьованим ядерним паливом повністю укомплектовані 

персоналом відповідної кваліфікації. 

Продовжується розвиток навчально-тренувальних центрів при АЕС, як основи 

системи підготовки персоналу для АЕС. Центри укомплектовано кваліфікованими 

інструкторами. Удосконалюються технічні засоби навчання. Навчально-тренувальні 

центри АЕС при підготовці персоналу використовують тренажери та відпрацьовують 

практичні операції.  

В рамках проекту INSC U4.01/08D проведено порівняльний аналіз систем 

підготовки і контролю персоналу у сфері поводження з РАВ на українських АЕС з 

практикою на західних АЕС, розроблена «Програма підготовки і підтримки кваліфікації 

персоналу, зайнятого у сфері поводження з радіоактивними відходами», розроблено 

індивідуальні і групові програми підготовки в рамках початкового навчання персоналу, а 

також підтримки і підвищення кваліфікації, проведено навчання персоналу різних 

категорій з питань поводження з РАВ і видані відповідні сертифікати. 

 

Інформація щодо системи підготовки персоналу ДСП ЧАЕС наведена у розділі F 6.1 

цієї доповіді. 

 

На підприємствах ДСП «ЦППРВ» та ДМСК ДК «УкрДО «Радон» ведеться 

систематична робота з персоналом, спрямована на формування у нього культури безпеки, 

забезпечення необхідної кваліфікації і постійної готовності до виконання своїх професійних 

обов’язків.  У тому числі залучається міжнародна технічна підтримка. Персонал підприємств 

проходить навчання та підвищення кваліфікації з питань виконання оцінок безпеки об’єктів, 

призначених для поводження з РАВ, застосування сучасних методологій оцінки безпеки та 

представлення її результатів, з експлуатації та застосування систем та обладнання, яке 

впроваджується на підприємствах за міжнародної підтримки (технологічне обладнання 

ЦСВДІВ, дозиметричне обладнання аварійних бригад, проведення інструментальних 

обстежень «історичних» об’єктів та територій їх розташування, тощо).   

Постійно працює система підготовки та підвищення кваліфікації персоналу, де 

реалізується підхід – проведення навчання без відриву від виробництва фахівців, що 

працюють на об'єктах, призначених для поводження з РАВ. Періодичне навчання 

керівного і оперативного персоналу підприємств здійснює Український радіологічного 

навчальний центр (УРУЦ). Цей навчальний центр входить до складу ДК «УкрДО «Радон» 

та є базовим навчальним закладом корпорації, який забезпечує періодичне навчання та 

підготовку кваліфікації персоналу.  

УРУЦ розробив і затвердив Довгострокову програму  підготовки і підвищення 

кваліфікації спеціалістів у сфері поводження з РАВ, яка розрахована на період 2013-2018 

роки. Вказана Програма призначена для періодичного підвищення кваліфікації фахівців, 

які працюють в сфері поводження з РАВ і розрахована на керівників підприємств, 

керівників структурних підрозділів, інженерно-технічних працівників та персонал, 

працюючих у сфері поводження з РАВ. 
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Згідно цієї Програми навчання й атестація керівного складу та їх заступників 

проводиться УРУЦ один раз в три роки, навчання працівників робочих професій таких, як 

переробка РАВ, дезактивація, управління транспортом з перевезення РАВ, дозиметрія та 

інші (персонал категорії А), проводиться щорічно. УРУЦ також здійснюється 

короткострокове підвищення кваліфікації з тривалістю навчального процесу 72 години.  

За звітний період 105 фахівців ДК «УкрДО «Радон» підвищили кваліфікацію та 

успішно пройшли атестацію в УРУЦ, а саме: у 2014 році - 30 фахівців; у 2015 році - 29 

фахівців; у 2016 році - 46 фахівців. 

На підприємствах, що входять до сфери управління ДАЗВ, перевірка знань правил, 

норм і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки здійснюється відповідно до Порядку, 

затвердженому наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 30.01.2012 № 82. 

Порядок встановлює процедуру проведення перевірки знань правил, норм і стандартів з 

ядерної та радіаційної безпеки і поширюється на: 

керівників підрозділів та спеціалістів апарату Державного агентства України з 

управління зоною відчуження; 

керівників та осіб, що перебувають у складі екзаменаційних комісій підприємств, що 

безпосередньо підпорядковані ДАЗВ України ; 

керівників та осіб, що перебувають у складі екзаменаційних комісій підприємств і 

організацій, що не підпорядковані ДАЗВ України, але виконують роботи підрядників та 

субпідрядників на ДСП “Чорнобильська АЕС” та спеціалізованих підприємствах по 

поводженню з радіоактивними відходами у зоні відчуження (проектування, виготовлення 

обладнання, будівництво, монтаж, налагоджування, ремонт обладнання і трубопроводів та 

інші); 

посадових осіб експлуатуючих організацій (операторів) сховищ для захоронення 

РАВ та ядерної установки Чорнобильської АЕС.  

Не рідше одного разу на 3 роки керівники підприємств, голова та члени 

екзаменаційної комісії підприємства проходять перевірку знань правил, норм і стандартів з 

ядерної та радіаційної безпеки у центральній комісії ДАЗВ з обов'язковою участю у роботі 

комісії представників Держатомрегулювання та МОЗ.  

Проводиться перевірка знань керівників і спеціалістів підприємств: первинна - перед 

допуском до самостійної роботи, періодична (чергова), позачергова (додаткова).  

 

 F.2.2. Фінансові ресурси для підтримання безпеки установок для поводження з ВЯП 

та РАВ протягом строку їх експлуатації та для зняття з експлуатації  

Згідно зі статтею 32 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну 

безпеку» ліцензіат повинен мати фінансові, матеріальні та інші ресурси для підтримання рівня 

безпеки, передбаченого нормами, правилами та стандартами з безпеки, а також вимогами 

виданої ліцензії або дозволу. 

Згідно зі статтею 33 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну 

безпеку» експлуатуюча організація (ДП «НАЕК «Енергоатом») включає у собівартість 

виробництва електроенергії витрати на забезпечення зберігання ВЯП, переробки і 

захоронення РАВ, зняття з експлуатації ядерних установок.  

 

Питання щодо створення та використання коштів Державного фонду поводження 

з РАВ радіоактивними відходами  

У Законі України «Про внесення змін до деяких законів України щодо поводження з 

радіоактивними відходами» від 17.09.2008, визначені правові засади створення Державного 

фонду поводження з радіоактивними відходами. Фонд є складовою частиною Державного 

бюджету України та формується за рахунок коштів, що надходять від екологічного податку, 
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який сплачують виробники РАВ за утворення РАВ та тимчасове зберігання РАВ понад 

установлений, з урахуванням вимог безпеки, термін. Таким чином, реалізовано один із 

фундаментальних принципів, який застосовується у міжнародній практиці «забруднювач 

платить». Податковий кодекс України передбачає формування Державного фонду 

поводження з радіоактивними відходами у складі Державного бюджету України шляхом 

сплати відповідних податків. Такі податкові зобов’язання крім наповнення фінансового 

фонду, спонукають виробників РАВ до вчасної передачі утворених РАВ до спеціалізованих 

підприємств з поводження з РАВ, що дозволяє уникнути накопичення РАВ у виробників та 

підвищити рівень радіаційної безпеки у державі.  

В рамках виконання своїх фінансових зобов’язань ДП «НАЕК «Енергоатом», яке є 

основним платником до Державного фонду поводження з РАВ, починаючи з 2009 року 

сплачує податок за утворення РАВ (включаючи вже накопичені). Такий податок  

передбачений в тарифах на відпуск електричної та виробництво теплової енергії АЕС. 

Загалом, ДП «НАЕК «Енергоатом» за період 2009 – 2016 роки перерахував до Державного 

фонду поводження з радіоактивними відходами – 4 589 млн. гривень.  

Однак в грудні 2010 року було внесено зміни до ядерного законодавства в частині 

витрачання коштів Фонду. Це призвело до того, що Фонд втратив накопичувальний 

характер. Крім цього, у 2015 році кошти Фонду були  перенесені із спеціального фонду 

Державного бюджету до загального фонду Державного бюджету, що вкрай погіршило 

ситуацію: поряд з втратою накопичувального характеру Фонду втрачено ще й механізм 

цільового використання його коштів.  

Аналіз виконання Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з 

радіоактивними відходами за щорічними результатами показав, що прогнозний обсяг 

фінансових ресурсів з 2008 р. по 2016 рік повинен був скласти 4781,072 млн. гривень. 

Фактично з державного бюджету асигновано 498,883 млн. гривень, що складає 10,4 %  

прогнозованих обсягів бюджетних призначень.  

Фактичного фінансування вистачало тільки на утримання інфраструктури 

поводження з радіоактивними відходами, що не дало змоги у повному обсязі виконати 

завдання, передбачені зазначеною програмою та досягти її цілей. 

Для виправлення такої ситуації з метою відновлення накопичувального статусу та 

забезпечення належного фінансування заходів у сфері поводження з радіоактивними 

відходами ДАЗВ, в установленому порядку, розробило Закон України «Про внесення змін 

до статті 4 Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами» щодо 

удосконалення механізму фінансування поводження з радіоактивними відходами» та Закон 

України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення 

механізму фінансового забезпечення поводження з радіоактивними відходами», прийняті 

Верховною Радою України 11 липня 2017 року (набрання чинності відбудеться 

01.01.2018). 

 

Питання щодо створення та використання коштів Фінансового резерву для зняття 

з експлуатації ядерних установок ДП «НАЕК «Енергоатом» (Фонду зняття з 

експлуатації)  

Закон України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної       

безпеки» визначає правові та організаційні засади фінансового забезпечення діяльності з 

припинення експлуатації та зняття з експлуатації ядерних установок. У цьому законі 

визначено, що кошти мають накопичуватися на спеціальному рахунку, який відкривається у 

Державному казначействі України.  

Платником внесків до даного фонду є ДП «НАЕК «Енергоатом». Загальна сума 

коштів, які були перераховані ДП «НАЕК «Енергоатом» до Фінансового резерву для 
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зняття з експлуатації ядерних установок з часу його створення (у 2005 році)  по 31.12.2016 

складає 2740,268 млн гривень. З 01.01.2017 відбулось збільшення відрахувань до 

Фінансового резерву зняття з експлуатації з 283,4 млн гривень до 785,4 млн гривень на 

рік. За рахунок коштів фінансового резерву передбачається зняття з експлуатації діючих 

ядерних установок ДП «НАЕК «Енергоатом», у тому числі, ССВЯП ЗАЕС.  

Досвід накопичення та використання коштів на зняття з експлуатації 

продемонстрував необхідність вдосконалення механізмів роботи фонду в частині захисту 

накопичених коштів від інфляції та запобігання їх нецільового використання. Ведеться 

робота з вирішення зазначених питань в рамках створеної Урядом спеціальної наглядової 

ради.  

 

Фінансування робіт із зняття з експлуатації ЧАЕС та підтримання безпеки 

установок для поводження з ВЯП та РАВ під час зняття з експлуатації ЧАЕС 

 Згідно законодавства, за рахунок Державного бюджету України, в рамках 

спеціальних бюджетних програм здійснюється фінансування робіт з підготовки до зняття і 

зняття з експлуатації енергоблоків  Чорнобильської  АЕС,  перетворення об'єкта «Укриття»  

на  екологічно безпечну систему,  забезпечення радіаційної безпеки,  медичного та 

біофізичного контролю персоналу Чорнобильської АЕС та підрядних організацій, 

соціальний захист персоналу Чорнобильської АЕС і  жителів  міста  Славутич. 

На ЧАЕС підтримка надійного та безпечного функціонування об’єктів для 

поводження з ВЯП та РАВ, а також здійснення збору, сортування, характеризації та 

передачі РАВ на захоронення здійснюється із Державного бюджету України.  

Законом України «Про поводження з радіоактивними відходами», зі змінами, 

внесеними у 2010 році визначено, що фінансування робіт щодо поводження з РАВ, які 

утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснюється за рахунок Державного 

фонду поводження з РАВ.  

Зокрема, У 2016 році у повному обсязі - 868,5  млн. грн. та 601,2 млн. грн. - 

здійснено виконання основних бюджетних програм: «Підтримка у безпечному стані 

енергоблоків та об'єкта «Укриття» та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації 

Чорнобильської АЕС»; «Внески України до Чорнобильського фонду «Укриття» та до 

рахунку ядерної безпеки ЄБРР».  

Для вдосконалення системи поводження з ВЯП та РАВ ЧАЕС залучаються ресурси 

в рамках міжнародного технічного співробітництва. Із залученням коштів Рахунку ядерної 

безпеки ЄБРР фінансується спорудження СВЯП-2 та ЗПРРВ, в рамках програми TACIS 

споруджено та завершується введення в експлуатацію об’єктів ПКПТРВ. 

 

Фінансові ресурси для підтримання безпеки установок для поводження з ВЯП та 

РАВ протягом строку їх експлуатації. 

Фінансування робіт щодо поводження з РАВ та ВЯП на майданчиках АЕС 

здійснюється за рахунок коштів, які включені до тарифу на електричну та теплову енергію. 

Крім цього, для удосконалення інфраструктури поводження з РАВ на АЕС, залучаються 

ресурси в рамках міжнародного співробітництва. Наприклад, комплекси з переробки 

твердих радіоактивних відходів на Запорізькій та Рівненській АЕС споруджувались з 

наданням міжнародної допомоги в рамках  проектів технічного співробітництва з ЄК.  

Фінансування робіт з поводження з ВЯП та РАВ дослідницьких реакторів на етапі 

експлуатації (включаючи їх майбутнє зняття з експлуатації), здійснюється із Державного 

бюджету. 

Фінансування діяльності з поводження з РАВ на ДМСК ДК «УкрДО «Радон» 

(експлуатація та майбутнє зняття з експлуатації) здійснюється за рахунок коштів 
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підприємств, які передають РАВ для зберігання до ДМСК на договірних засадах, та з 

Державного бюджету України (із коштів Державного фонду поводження з радіоактивними 

відходами).  

Також урядом залучається міжнародна технічна допомога для забезпечення 

діяльності по поводженню з РАВ на ДК «УкрДО «Радон». 

Фінансування діяльності ДСП «ЦППРВ» з експлуатації та підтримки безпечного 

стану об’єктів, призначених для поводження з РАВ на території зони відчуження 

здійснюється із Державного бюджету України (із коштів Державного фонду поводження з 

радіоактивними відходами).  

 

F.2.3. Фінансове забезпечення, що дозволяє здійснювати відповідні заходи відомчого 

контролю та нагляду протягом строку після закриття сховища для захоронення РАВ, 

що його було визнано необхідним 

Фінансування діяльності з відомчого контролю та нагляду протягом терміну після 

закриття сховищ для захоронення РАВ ДСП «ЦППРВ» планується здійснюватися із 

спеціального фонду Державного бюджету за рахунок надходжень до Державного фонду 

поводження з радіоактивними відходами. 

Фінансування діяльності з контролю законсервованих сховищ РАВ ДМСК ДК 

«УкрДО «Радон» здійснюється із Державного бюджету України. 

 

F.3. Забезпечення якості (ст. 23)   

 
Кожна Сторона, що домовляється, вживає необхідних заходів для забезпечення того, щоб 

розроблювались та здійснювались відповідні програми забезпечення якості стосовно безпеки 

поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами.  

Згідно ст. 11 Закону України «Про поводження з радіоактивним відходами» 

розробка та реалізація програми якості є обов’язком ліцензіата та умовою отримання 

дозволу від регулюючого органу на усіх етапах поводження з ВЯП та РАВ.  

З 2012 році введено в дію нормативні документи «Загальні вимоги до системи 

управління діяльністю у сфері використання ядерної енергії» та «Вимоги до системи 

управління діяльністю експлуатуючої організації (оператора)». Ці документи розроблені у 

відповідності до структури та змісту документів МАГАТЕ GS-R-3, GS-G-3.1 та GS-G-3.5, 

стандарту ІSO 9001; вони враховують референтні рівні WENRA (2014). Виконання 

ліцензіатами вимог цих документів підтверджується в ході інспекційних перевірок. 

Згідно вимог цих документів, у системі управління ліцензіата, з метою реалізації 

політики та досягнення встановлених цілей в області безпеки, мають бути поєднані 

(інтегровані) регулюючі вимоги з ядерної та радіаційної безпеки, екологічного захисту, 

охорони праці та інші. Вимоги до системи управління охоплюють вимоги: до політики та 

цілей організації, культури безпеки та лідерства, управління інформаційними зв’язками, 

організаційної структури, кваліфікації персоналу, технологічних процесів, організації 

внутрішнього нагляду та незалежної оцінки, усіх видів ресурсів.  

Ліцензіати зобов’язані розробляти та підтримувати в актуальному стані 

задокументовані описи процесів і функцій, що впливають на забезпечення ядерної та 

радіаційної безпеки поводження з ВЯП та РАВ, включаючи: 

- обов’язки керівника процесу та його виконавців, їх повноваження та 

відповідальність щодо прийняття рішень, підпорядкованість, порядок взаємодії при 

виконанні процесу чи реалізації функції; 

- послідовність виконання процесу чи реалізації функції; 
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- повноваження, відповідальність та порядок взаємодії з підрядниками, 

постачальниками, замовниками (споживачами) при реалізації процесу чи функції; 

- перелік ресурсів, необхідних для виконання того чи іншого процесу; 

- вимоги до кінцевого результату виконання процесу; 

- невідповідності, аварійні ситуації, які можливі під час виконання процесу, та заходи 

щодо керування ними; 

- посилання на документи, якими слід керуватись при виконанні процесу чи реалізації 

функції, в т.ч. посилання на відповідні вимоги безпеки. 

Ліцензіати повинні здійснювати незалежний контроль якості при проектуванні та 

будівництві об’єктів для поводження з ВЯП та РАВ згідно з вимогами нормативно-

технічної документації, а саме: Державних стандартів України, Державних будівельних 

нормам. 

Ліцензіати проводять заходи щодо поліпшення системи управління якістю. Всі дії, 

що націлені на поліпшення якості, мають бути заплановані, чітко сформульовані та 

регламентовані, а їх виконання контролюватись. 

Ліцензіати, які здійснюють діяльність з поводження з ВЯП та РАВ – ДП «НАЕК 

«Енергоатом», ДСП ЧАЕС, ДСП «ЦППРВ», ДСП «УКБЗВ», а також ДМСК ДК «УкрДО 

«Радон» забезпечують відповідність своїх систем управління діяльністю (систем якості) 

вимогам нормативних документів, а також стандарту ISO 9001. Відповідно до регулюючих 

вимог, політика цих організацій спрямована на постійне удосконалення діяльності з метою 

доведення і підтримання її у відповідності із зазначеними нормативними документами та 

міжнародними стандартами. 

 

У 2016 році ДП «НАЕК «Енергоатом» успішно пройдено сертифікаційний аудит та 

підтверджено відповідність інтегрованої системи управління вимогам міжнародних 

стандартів: 

• ISO 9001:2008 «Системи управління якістю. Вимоги»; 

• ISO 14001:2004 «Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо 

застосування»; 

• OHSAS 18001:2007 «Система управління гігієною і безпекою праці». 

Відповідні сертифікати відповідності системи управління вимогам міжнародних 

стандартів видані сертифікаційним органом TÜV NORD CERT. 

Для координації діяльності з підтримки культури безпеки в ДП «НАЕК 

«Енергоатом» створені і працюють Рада з культури безпеки, робоча група з культур 

безпеки, проводяться періодичні перевірки стану культури безпеки в ДП «НАЕК 

«Енергоатом», під час яких перевіряється зокрема і низка питань з управління якістю. 

У період з 1 по 13 листопада 2015 року Всесвітня асоціація організацій, що 

експлуатують АЕС (ВАО АЕС), у складі представників з дев'яти країн (Болгарія, Чехія, 

Фінляндія, Японія, Росія, Словаччина, Швеція, Україна і США) провела в Україні 

корпоративну партнерську перевірку ДП «НАЕК «Енергоатом», результати якої визнано 

задовільними, а система управління такою що може бути прикладом для наслідування.  

 

F.4. Радіаційний захист в період експлуатації (ст. 24)   
1. Кожна Сторона, що домовляється, вживає відповідних заходів для забезпечення  того,щоб 

протягом строку експлуатації установки для поводження з відпрацьованим  паливом  чи  

радіоактивними відходами: 

     i) радіаційне опромінення персоналу та населення, спричинене установкою,  утримувалось 

на розумно досяжному низькому рівні з урахуванням економічних та соціальних факторів; 

http://energoatom.kiev.ua/files/image/9001_ua.jpg
http://energoatom.kiev.ua/files/image/14001_ua.jpg
http://energoatom.kiev.ua/files/image/18001_ua.jpg
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     ii) жодна  людина  за  нормальних  умов  не  отримувала доз опромінення, що  перевищують 

встановлені національні дозові межі, які належним чином враховують схвалені на 

міжнародному рівні норми в галузі радіаційного захисту; та 

     iii) вживались заходи  для  попередження  незапланованих  та неконтрольованих  викидів  

радіоактивних  матеріалів  у навколишнє середовище. 

     2. Кожна Сторона, що домовляється, вживає відповідних заходів для забезпечення того, 

щоб скиди обмежувались: 

     i) утриманням  радіаційного  опромінення на розумно досяжному низькому рівні з 

урахуванням економічних та соціальних факторів; та 

     ii) таким чином,  щоб жодна  людина  за  нормальних  умов  не отримувала доз 

опромінення, що перевищують встановлені національні дозові межі, що належним чином 

враховують схвалені на міжнародному рівні норми в галузі радіаційного захисту. 

     3. Кожна Сторона, що домовляється, вживає відповідних заходів для  забезпечення  того,  

щоб протягом строку експлуатації ядерної установки,   до   якої застосовується регулювання, 

в разі незапланованого чи неконтрольованого   викиду радіоактивних матеріалів у навколишнє 

середовище вживались відповідні  коригуючі заходи з метою контролю за викидом та 

пом'якшення його наслідків.  

  

F.4.1. Радіаційний захист персоналу і населення  

В Україні нормативне регулювання обмеження впливів іонізуючого 

випромінювання на персонал, населення і навколишнє середовище забезпечується 

системою законів, норм і правил, зокрема, Законом України «Про захист людини від 

впливу іонізуючого випромінювання», «Нормами радіаційної безпеки України» (НРБУ-

97), включаючи доповнення «Радіаційний захист від джерел потенційного опромінення» 

(НРБУ-97/Д-2000), «Основними санітарними правилами забезпечення радіаційної безпеки 

України» (ОСПУ-2005), гігієнічними нормативами «Рівні звільнення радіоактивних 

матеріалів від регулюючого контролю» (2010 р.). 

У цих нормативно-правових актах, зокрема, встановлена система радіаційно-

гігієнічних регламентів щодо обмеження на персонал та населення як поточного так і 

потенційного опромінення. 

Державними гігієнічними нормативами «Норми радіаційної безпеки України  

(НРБУ-97)», встановлюються наступні ліміти доз опромінення:  

             

  Таблиця F.4.1. Ліміти доз опромінення (мЗврік-1) 
  

 Категорія осіб, які зазнають 

опромінювання  

 Аа) б) Б а) В а) 

DLE (ліміт ефективної дози)  20в)  2  1 

Ліміти еквівалентної дози зовнішнього 

опромінення: 

   

- DLlens (для кришталика ока) 150 15 15 

- DLskin  (для шкіри) 500 50 50 

- DLextrim (для кистей та стіп) 500 50 - 

 Примітки:  
а) - розподіл дози опромiнення протягом календарного року не регламентується;  
б) - для жінок  дітородного віку (до 45 років) та вагітних жінок діють обмеження  пункту 5.6 

НРБУ-97; 
в) - в середньому за будь-які послідовні 5 років, але не більше 50 мЗв за окремий рік. 
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 Для діяльності щодо поводження з ВЯП та РАВ застосовуються: 

1. Регламенти щодо обмеження поточного опромінення при практичній діяльності – 

ліміти доз та похідні допустимі і контрольні рівні. Ці регламенти засновані на концепції 

неперевищення лімітів річної ефективної дози: 

2. Регламенти щодо обмеження потенційного опромінення при практичній діяльності 

– референтні рівні доз і імовірностей критичних подій. Ці регламенти засновані на 

концепції неперевищення ризиків потенційного опромінення: для персоналу 2×10-4 рік-1, 

для населення 2×10-5 рік-1. Відповідно, для критичних подій (КП), які приводять до 

обмеження потенційного опромінення невеликої групи людей встановлені референтні рівні 

обмеження потенційного опромінення, зокрема: 

 для персоналу – імовірність КП не більше 1×10-2 рік-1 при ефективній дозі не більше 

100 мЗв, не більше 2×10-4 рік-1 при – більше 100 мЗв. 

 для населення – імовірність КП не більше 1×10-2 рік-1 при ефективній дозі не більше 

50 мЗв, не більше 2×10-5 рік-1 при – більше 50 мЗв. 

3. Регламенти щодо обмеження опромінення в умовах аварії.  

Опромінення основного персоналу, зайнятого на аварійних роботах обмежується 

вищевказаними лімітами доз поточного опромінення, у виключних (конкретно 

оговорених) випадках допускається при інформуванні та добровільній згоді персоналу 

підвищення ефективної дози до 100 мЗв, а у випадку виконання робіт з метою збереження 

життя допускається підвищення еквівалентної дози на орган (включаючи рівномірне 

опромінення всього тіла) до 500 мЗв.  

З метою забезпечення радіаційного захисту населення встановлені квоти ліміту дози 

опромінення населення від скидів та викидів, які становлять для ядерних установок – 

80 мкЗв/рік, для діючих об’єктів, призначених для поводження з РАВ -  40 мкЗв/рік. 

Базуючись на квоті ліміту дози для кожного окремого об’єкту встановлюються допустимі 

скиди та викиди, перевищення яких при нормальній експлуатації не допускається.  

Обмеження опромінення населення забезпечується системою контрзаходів, які 

реалізуються відповідно до рівнів втручання та похідних від них рівнів дій. Рівні 

втручання визначаються в термінах відвернутої дози за рахунок реалізації контрзаходів. В 

НРБУ-97 встановлена система критеріїв (рівнів втручання та рівнів дій) для прийняття 

рішень щодо виправданості або безумовної виправданості прийняття рішення з реалізації 

термінових, невідкладних, довгострокових контрзаходів. Наприклад, нижньою межею 

виправданості невідкладного контрзаходу «евакуація»  є відвернута доза на все тіло          

50 мЗв, а рівнем безумовної виправданості – 500 мЗв. 

4. Регламенти обмеження опромінення людини від РАВ, що захоронені в 

приповерхневих сховищах, через 300 років після закриття сховища включають 

неперевищення:  

  річної ефективної дози поточного опромінення 0,01 мЗв; 

  референтного рівня потенційного опромінення 1 мЗв∙рік-1.  

При цьому за окремим рішенням регулюючого органу допускається підвищення 

рівня потенційного опромінення до 50 мЗв∙рік-1 при застосуванні додаткових заходів для 

зниження ризику потенційного опромінення.  

 

F.4.1.1. Застосування принципу ALARA  

Законодавством України принцип оптимізації визначається як один із основних 

принципів радіаційного захисту. Принцип оптимізації зобов'язує Ліцензіата знижувати 

дози поточного опромінення персоналу та населення, як індивідуальні, так і колективні, а 

також ймовірності критичних подій та дози потенційного опромінення, що викликаються 
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ними, настільки, наскільки цього можна досягти з урахуванням соціальних та економічних 

факторів.  

Основними інструментами оптимізації радіаційного захисту в Україні є: 

– застосування системи контрольних рівнів (КР), спрямованих на зниження  

опромінення персоналу, а також викидів і скидів (це безпосередньо КР опромінення 

персоналу, викидів та скидів, а також КР радіаційного стану у виробничих приміщеннях, 

на майданчику, КР забруднення обладнання, технологічних середовищ тощо). Значення КР 

не повинні перевищувати 70% від значень допустимих рівнів і бути настільки низькими, 

наскільки це практично можливо; 

– застосування адміністративно-технологічних рівнів (рівнів дослідження) нижче КР 

для додаткового контролю технологічних режимів роботи обладнання;  

– удосконалення систем радіаційного контролю, включаючи види, обсяги, 

регламенти контролю, інструментальне, методичне, метрологічне та програмне 

забезпечення; 

– впровадження комплексу організаційних та технічних заходів для колективного та 

індивідуального захисту персоналу, зменшення викидів та скидів, запобігання критичним 

подіям, зменшення доз опромінення, викидів і скидів у випадку виникнення критичних 

подій; 

– організація планування радіаційно небезпечних робіт;  

– мінімізація утворення РАВ; 

– впровадження системи підготовки персоналу; 

– впровадження системи якості в сфері радіаційного захисту. 

Значення КР встановлюється ліцензіатом на основі досягнутого рівня радіаційної 

безпеки та мають знижуватися, якщо рівень безпеки покращується. Держатомрегулювання 

контролює як встановлення КР на рівні близькому для аналогічних практик, так и 

дотримання встановлених КР. Зокрема, будь-який випадок перевищення КР розслідується 

ліцензіатом, а звіт та коригуючі заходи розглядаються Держатомрегулюванням.  

Застосування принципу оптимізації дозволяє утримувати індивідуальні дози 

опромінення персоналу на розумно низькому рівні (70% персоналу отримано у 2016 році 

дози опромінення менше 1 мЗв/рік), поступово знижувати колективну дозу (див. додаток 8 

цієї Доповіді), а рівні викидів та скидів АЕС підтримувати на рівні часток процентів від  

дозволених (див. додаток 8 цієї Доповіді). 

 Дотримання принципу оптимізації у ліцензіата перевіряється у процесі здійснення 

наглядової діяльності, зокрема шляхом аналізу щорічних звітів з радіаційної безпеки, при 

періодичному перегляді КР та регламентів радіаційно-дозиметричного контролю і 

моніторингу. 

З метою оцінки ефективності застосування принципу оптимізації в Україні  

функціонують реєстри доз опромінення на кожній АЕС. 

Відповідно до рекомендацій Місії IRRS-2008, на ДМСК ДК «УкрДО «Радон» було 

застосовано принцип оптимізації при встановленні КР індивідуальних річних доз 

опромінення персоналу. Для цих підприємств контрольні рівні індивідуальної річних дози 

опромінення персоналу категорії А складають 4-5 мЗв. 

 

F 4.1.2. Додержання основних дозових меж (лімітів) опромінення     

 Одним із основних принципів радіаційної безпеки та протирадіаційного захисту в 

Україні, є принцип неперевищення встановлених лімітів доз.  
За даними радіаційно-дозиметричного контролю на об’єктах, де здійснюється 

поводження з ВЯП та РАВ, за 2014-2017 роки можна зробити наступні висновки:  
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 випадків перевищення річних лімітів індивідуальних еквівалентних доз 

опромінення персоналу категорії А та Б протягом звітного періоду не було; 

 випадків перевищення допустимих рівнів концентрації радіонуклідів у повітрі 

робочих зон не було зафіксовано на жодному з підприємств; 

 рівень радіаційної безпеки осіб категорії В (населення), що проживає навколо 

відповідних підприємств, за результатами радіаційного моніторингу відповідав діючим 

нормам і правилам.  

Динаміку середніх індивідуальних доз опромінення персоналу діючих АЕС України, 

ДСП ЧАЕС, ДСП «ЦППРВ» за звітний період наведено на малюнках L.8.1, L.8.2, L.8.3 

додатку 8 цієї Доповіді. 

  Показники колективних доз персоналу при роботах, пов’язаних із зберіганням ВЯП 

у СВЯП ВП ЗАЕС,  наведено на малюнку L.8.4 додатку 8 цієї Доповіді 

 За даними радіаційно-дозиметричного контролю на АЕС України за 2014-2016 роки  

випадків перевищення лімітів доз опромінення персоналу категорії А і Б не було.  

 Аналіз розподілу індивідуальних доз персоналу АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» 

демонструє, що переважна частина персоналу АЕС отримує дози менші 10 мЗв на рік, 

особи з персоналу АЕС, що отримали дози вище 15 мЗв, у 2016 році відсутні. Середні 

індивідуальні дози персоналу АЕС Компанії у 2014-2016 роках коливалися від 0,34 

мЗв/особу за рік (ХАЕС 2015 рік) до 0,97 мЗв/особу за рік (ЮУАЕС 2015 рік). 
 

 Динаміку середніх індивідуальних доз опромінення персоналу ДСП ЧАЕС, що бере 

участь у виконанні робіт з поводження з ВЯП та РАВ, за звітний період наведено на 

малюнках F4.1.1, F4.1.2  

 

 

Рис F.4.1.1 Колективна доза персоналу ДСП ЧАЕС при виконанні всіх  операцій з  

відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами 
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Рис F.4.1.2 Динаміка середньорічних індивідуальних доз працівників ДСП ЧАЕС 

 

Аналіз розподілу індивідуальних доз персоналу ДСП ЧАЕС, що бере участь у 

виконанні робіт з поводження з ВЯП та РАВ, демонструє, що переважна частина 

персоналу отримує дози менше 10 мЗв на рік. Дози опромінення персоналу ДСП ЧАЕС, 

що бере участь у виконанні робіт з поводження з ВЯП та РАВ, у 2014-2016 роках 

приведенні у таблиці F 4.1.2. 

 

Таблиця F.4.1.2 Дози персоналу ДСП ЧАЕС, що бере участь у виконанні робіт з 

поводження з ВЯП та РАВ, протягом відповідного року 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середні індивідуальні дози персоналу категорії А на ДМСК  ДК «УкрДО «Радон» у 

2014-2017 роках становили: найнижча 0,14 мЗв/ на особу за рік на ДСП «Київський 

ДМСК» у 2016 році та найвища 3,38 мЗв/ на особу за рік на ДСП «Харківський ДМСК» у 

2014 році. 

 

За даними радіаційно-дозиметричного контролю на об’єктах ДСП «ЦППРВ», де 

здійснюється поводження РАВ, за 2014-2017 загалом індивідуальні дози опромінення 

персоналу підприємства знаходяться у межах встановлених контрольних рівнів з 

урахуванням похибки при проведенні відповідних вимірів.  

Розподіл персоналу підприємства по підгрупах демонструє зменшення кількості 

персоналу ІІ підгрупи ІДК за останні роки при сталості кількості персоналу І підгрупи, які 

саме і виконують радіаційно-небезпечні роботи на підприємстві.   

 Рік 2014 2015 2016 

Число контрольованих осіб, 

чол. 
2456 2372 2262 

Колективна доза, мЗв 4911,46 3996,39 4286,19 

Середня доза, мЗв 2,00 1,68 1,98 
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Наявна тенденція до збільшення середньорічної індивідуальної дози опромінення 

персоналу ДСП «ЦППРВ» у більшої частині пов’язана із роботами з ліквідації буртів і 

траншей на територіях ПТЛРВ, початком «гарячих» випробувань ЦСВДІВ, проведенням 

обстежень ПЗРВ «Підлісний». 

 

 

В Україні функціонують реєстри доз опромінення персоналу АЕС, спеціалізованих 

підприємств з поводження з РАВ, підприємств на території зони відчуження та для 

медичних працівників. 

 

F.4.1.3. Попередження незапланованих та неконтрольованих викидів та скидів 

радіоактивних матеріалів у навколишнє середовище  

Для попередження незапланованих та неконтрольованих викидів та скидів 

радіоактивних матеріалів у навколишнє природне середовище на об’єктах, де здійснюється 

поводження з ВЯП та РАВ, застосовуються технічні засоби контролю та моніторингу. 

Встановлені регламенти здійснення радіаційного контролю та моніторингу, а також 

процедури з повірки, обслуговування та ремонту засобів вимірювальної техніки. 

На майданчиках АЕС, включаючи територію в радіусі 30 км від діючих АЕС; на 

території чорнобильської зони відчуження, включаючи розміщені там об’єкти, призначені 
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для поводження з ВЯП та РАВ; на території ДМСК ДК «УкрДО «Радон» та прилеглих до 

них санітарно-захисних зон та зон спостереження здійснюються регламентні заходи 

радіаційно-дозиметричного контролю та моніторингу навколишнього природного 

середовища. Навколо кожного майданчика АЕС в радіусі 30 км встановлені порогові 

детектори потужності дози опромінення.  

Регламенти радіаційно-дозиметричного контролю та моніторингу погоджуються 

регулюючими органами – МОЗ та Держатомрегулювання та періодично переглядаються із 

урахуванням досвіду застосування, вдосконалення технічних засобів системи контролю та 

моніторингу, змін нормативно-правової бази.  

 

F.4.2. Обмеження викидів та скидів  

В Нормах радіаційної безпеки України встановлені квоти ліміту дози опромінення 

населення від скидів та викидів, які становлять для ядерних установок та підприємств з 

переробки РАВ – 80 мкЗв/рік, для сховищ РАВ на період експлуатації – 40 мкЗв/рік. На 

основі цих квот для кожного окремого об’єкту встановлюються допустимі викиди та скиди 

та відповідні КР, перевищення яких за умови нормальної експлуатації не допускається.  

У звітний період за результатами радіаційного контролю та моніторингу випадків 

перевищення КР викидів та скидів на діючих ядерних установках, включаючи сховища 

ВЯП та об’єкти для поводження з РАВ, не було.  

Динаміку викидів та скидів діючих АЕС України за звітний період наведено на 

малюнках L.8.5 - L.8.12, Чорнобильської АЕС – на  малюнках L.8.13 - L.8.14 додатку 8 цієї 

Доповіді. 

 

F.4.3. Коригуючі заходи з метою контролю за незапланованим чи неконтрольованим 

викидом радіоактивних матеріалів у навколишнє середовище та пом’якшення його 

наслідків  

 Захист персоналу і населення у разі незапланованого чи неконтрольованого викиду 

радіоактивних матеріалів регулюється статтями 7 та 8 Закону України «Про захист людини 

від впливу іонізуючого випромінювання» та Нормами радіаційної безпеки України.  

При плануванні та реалізації втручань у разі незапланованого чи неконтрольованого 

викиду радіоактивного матеріалу застосовуються принципи виправданості, неперевищення 

та оптимізації. Встановлені кількісні критерії – рівні втручання та рівні дій для 

контрзаходів; визначені невиправдані, виправдані та безумовно виправдані втручання, а 

також порядок припинення втручання (див. також п. F.4.1 цієї Доповіді).  

Для забезпечення захисту персоналу та населення в разі незапланованого чи 

неконтрольованого викиду радіоактивних матеріалів у навколишнє природне середовище в 

Україні діє Єдина державна система  цивільного захисту (ЄДС  ЦЗ). Складовою ЄДС ЦЗ є 

система аварійної готовності та реагування на випадок ядерних та радіаційних аварій. 

Опис цієї системи та комплексу заходів наведено у пункті F.5. 

 

F.5. Аварійна готовність (ст. 25)  
1. Кожна Сторона, що домовляється, забезпечує, щоб до початку та протягом експлуатації 

установки для поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами були наявні 

відповідні плани аварійних заходів на майданчику та, в разі необхідності, за його межами. 

Перевірки дії таких планів аварійних заходів мають проводитись так часто, як це необхідно. 

     2. Кожна Сторона, що домовляється, вживає відповідних заходів для підготовки та 

відпрацювання планів аварійних заходів для своєї території  враховуючи, що існує ймовірність 

того,  що вона може зазнати впливу в разі радіаційної аварійної ситуації на  установці для   

поводження з відпрацьованим паливом чи радіоактивними відходами поблизу її території.  
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F.5.1. Плани аварійних заходів на майданчику та за його межами. Перевірка дії 

планів аварійних заходів 

Система аварійної готовності та кризового реагування на випадок ядерних і 

радіаційних аварій в Україні є складовою Єдиної державної системи  цивільного захисту 

(ЄДС  ЦЗ). ЄДС ЦЗ  складається з постійно діючих функціональних і територіальних підсистем 

та їх ланок. Детальна інформація щодо структури, завдань, режимів функціонування ЄДС 

ЦЗ  наведена у НДУ-2003-2015. 

     Вимоги щодо аварійних планів об’єктів, де здійснюється практична діяльність, 

пов’язана із радіаційно-ядерними технологіями, включаючи об’єкти для поводження з 

ВЯП та РАВ, встановлені Нормами радіаційної безпеки України, Загальними вимогами 

безпеки АЕС,  Планом реагування на радіаційні аварії національного рівня. Аварійне 

планування здійснюється відповідно до категорій  радіаційної небезпеки об’єктів (категорії 

I-V), з урахуванням результатів оцінки ризиків та вимог МАГАТЕ GSR Part 7 «Готовність і 

реагування у разі ядерної або радіологічної аварійної ситуації. Загальні вимоги безпеки». 

 Наявність аварійних планів є однією із ліцензійних вимог у сфері використання 

ядерної енергії. Відповідно до Умов і вимог безпеки (ліцензійні умови) провадження 

діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходам: 

Ліцензіат розробляє з урахуванням аналізу аварій та аварійних ситуацій і їх 

наслідків, проведеного при оцінці безпеки об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, та 

надає до Держатомрегулювання у складі документів, що подаються для отримання ліцензії 

на провадження діяльності у сфері поводження з РАВ, узгоджені в установленому 

законодавством порядку план аварійних заходів та інструкції з дій персоналу у випадку 

радіаційних аварій.  

У разі якщо ліцензіат залучається в установленому порядку до ліквідації радіаційних 

аварій, обмеження і ліквідації їх наслідків на інших об’єктах та територіях, ліцензіат 

розробляє та надає до Держатомрегулювання плани аварійних заходів та інструкції, які 

застосовуються у цих випадках.  

Ліцензіат у випадку радіаційної аварії або у разі виникнення аварійної ситуації під 

час провадження ліцензованої діяльності: протягом години інформує 

Держатомрегулювання, МОЗ, ДАЗВ та розпочинає належні дії, передбачені планом 

аварійних заходів та аварійними інструкціями. 

 

Аварійні плани діючих АЕС розроблені на основі Типового аварійного плану АЕС, 

що встановлює єдиний формат структури та змісту,  і переглядаються з періодичністю раз 

на три роки з урахуванням  змін нормативної бази, організаційних та адміністративних 

змін, результатів тренувальних навчань, перевірок та періодичних переоцінок безпеки.   

План аварійного реагування Дирекції ДП «НАЕК «Енергоатом» розроблено  з метою 

координації дій,  мобілізації ресурсів експлуатуючої організації та надання допомоги АЕС, 

а також взаємодії Дирекції Компанії з органом державного управління у сфері 

використання ядерної енергії, спеціально уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади з питань цивільного захисту, органом державного регулювання ядерної 

та радіаційної безпеки, іншими центральними органами виконавчої влади. 

Аварійні плани АЕС і плани аварійного реагування рівня Дирекції ДП «НАЕК 

«Енергоатом» взаємопов’язані та скоординовані. 

Крім того на кожній АЕС розроблено та введено в дію систему регламентуючих 
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документів («Керівництво з управління запроектними аваріями», «Керівництво з 

управління важкими аваріями», «Інструкція з радіаційної безпеки», «Інструкція з 

регламенту дій персоналу при виникненні радіаційної аварії», «Інструкція начальника 

зміни станції при отриманні інформації про небезпечні стихійні та гідрологічні явища» 

тощо), які підтримуються в актуалізованому стані  відповідно до вимог системи 

управління.  

Усі діючі АЕС України обслуговуються державними пожежно-рятувальними 

частинами територіальних управлінь ДСНС. При цьому ці частини повністю утримуються 

за рахунок АЕС (оснащення включно).  

Відокремлений підрозділ «Аварійно-технічний центр»  ДП НАЕК «Енергоатом» має 

відповідні плани, технічні і людські ресурси для надання допомоги АЕС у випадку 

радіаційної аварії, а також  під час перевезення відпрацьовано ядерного палива та 

радіоактивних відходів. 

Дієвість та узгодженість аварійних планів рівня Дирекції ДП «НАЕК «Енергоатом» і 

рівня АЕС систематично перевіряється в ході протиаварійних тренувань різних рівнів, а 

також під час планових щорічних комплексних перевірок готовності ВП АЕС і 

відокремлених підрозділів, що мають своїми завданнями забезпечення та реалізацію 

аварійних заходів в умовах загрози та (чи) виникнення радіаційних і ядерних аварій, 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. 

ДП НАЕК «Енергоатом» розробляє та реалізує програми протиаварійних тренувань 

для відпрацювання дій персоналу в аварійних ситуаціях таким чином, щоб забезпечити 

щорічну перевірку в ході тренувань всіх елементів аварійного плану АЕС та плану 

аварійного реагування ДП «НАЕК «Енергоатом». 

Експлуатуюча організація проводить на кожній АЕС спільне повномасштабне 

спільне загальностанційне протиаварійне тренування (СЗПТ) один раз на три роки 

відповідно до «Графіка проведення загальностанційних протиаварійних тренувань спільно 

з Дирекцією ДП «НАЕК «Енергоатом» за участю представників міністерств та відомств, а 

також представників місцевих органів виконавчої влади», розробленого ДП «НАЕК 

«Енергоатом» на період з 2009 по 2018 роки та узгодженого Держатомрегулювання. 

Під час тренувань перевіряється адекватність та взаємопов’язаність аварійних 

планів, відпрацьовуються дії з узгодженого оперативного реагування органів управління, 

сил та засобів функціональних і територіальних підсистем єдиної державної системи 

цивільного захисту населення та територій на всіх рівнях – об’єктовому, місцевому, 

регіональному та національному. 

За результатами тренувань виконується оцінка дій персоналу аварійного об’єкту із 

захисту населення та персоналу, дій по виводу умовно-аварійного енергоблоку в 

безпечний стан, оцінку дій експлуатуючої організації, стану системи аварійної готовності 

та реагування. Результати тренувань ретельно аналізуються, на їх основі плануються та 

запроваджуються відповідні коригуючі заходи, які затверджує та контролює 

Держатомрегулювання. 

 

Аварійна готовність на Чорнобильській АЕС 

На ДСП ЧАЕС, розроблені, узгоджені та діють: 

План ДСП ЧАЕС реагування на аварії та надзвичайні ситуації, 32П-С, що встановлює 

загальний порядок дій та розподілу відповідальності і взаємодії на випадок аварійних 

ситуацій на майданчику ДСП ЧАЕС.; 

План заходів та дій на випадок аварій при перевезенні радіоактивних речовин, 1ПЛ-С; 

Положення про аварійні бригади і групи ДСП ЧАЕС, 11П-С; 
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Положення про евакуаційну комісію ДСП ЧАЕС, 86П-С та інші інструктивні 

документи.  

На Чорнобильській АЕС підтримуються в готовності до прийому персоналу дві  

захисні споруди з автономними системами енергозабезпечення і вентиляції. В захисній 

споруді №1 введений в дію кризовий центр, функції якого відповідають вимогам до 

кризових центрів АЕС. 

З метою виконання заходів щодо підвищення рівня захисту персоналу і території від 

надзвичайних ситуацій, запобіганню їх виникнення і забезпечення готовності до 

реагування на них як у мирний час, так і в особливий період, на ЧАЕС розроблений "План 

основних заходів Цивільного захисту ДСП ЧАЕС". 

Розроблені об’єктові Аварійні плани ЗПРРВ, ЗПТРВ, СВЯП-1, об’єкту «Укриття», 

блоків  №№ 1, 2, 3. Демонструється їх узгодженість із документом 32П-С. 

 

Аварійна готовність на дослідницьких реакторах  

Дії персоналу дослідницького реактора ІЯД НАНУ на випадок аварії регламентовані 

аварійним планом на випадок аварії на дослідницькому реакторі. Для підготовки 

персоналу до дій в аварійних умовах, удосконалення його знань і навичок з локалізації 

аварій і ліквідації їх наслідків, а також відпрацювання планів аварійного реагування 

щорічно відбуваються протиаварійні тренування. 

           

         Аварійна готовність на ДСП «ЦППРВ» та підприємствах ДК «УкрДО «Радон» 

На спеціалізованих підприємствах з поводження з РАВ - ДСП «ЦППРВ»  та ДМСК 

ДК «УкрДО «Радон» розроблені та діють Плани реагування на радіаційні аварії, плани 

заходів та дій на випадок аварій при перевезенні РАВ, плани реагування на надзвичайні 

ситуації.  

Аварійний персонал оснащений аварійним комплектом медичних препаратів, 

засобів санітарної обробки, комплектом спецодягу та засобів індивідуального захисту, 

приладами радіаційного контролю. Згідно узгодженого графіку проводиться контроль 

технічного стану та метрологічна атестація обладнання, що застосовується під час 

ліквідації радіаційної аварії. Аварійний персонал, що входить до складу аварійних бригад, 

систематично приймає участь у навчанні та планових тренуваннях згідно «Плану 

організаційно-технічних заходів із проведення теоретичних і практичних занять».  

На   ДСП «ЦППРВ» в ході тренувань  відпрацьовуються також протиаварійні дії у 

разі аварії на території зони відчуження. 

ДМСК ДК «УкрДО «Радон», відповідно до затвердженого Урядом «Порядку 

взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері 

використання ядерної енергії, в разі виявлення радіоактивних матеріалів у незаконному 

обігу», залучаються до невідкладних дій компетентних органів із ліквідації аварійних 

ситуацій та аварій, що пов’язані із виявленням "покинутих" ДІВ, радіоактивних матеріалів 

у незаконному обігу.  

 

F.5.2. Заходи для підготовки та відпрацювання планів аварійних заходів в Україні 

 з врахуванням ймовірності впливу в разі радіаційної аварійної ситуації  

на об’єкті для поводження з ВЯП чи РАВ поблизу її території 

 

Реагування та зовнішня підтримка (за межами майданчиків установок) при аваріях і 

надзвичайних ситуаціях  передбачається  такими планами: 

• аварійні плани обʼєктів, де здійснюється практична діяльність, пов'язана з 

радіаційними або радіаційно-ядерними технологіями; 
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• плани реагування територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту 

місцевого рівня; 

• плани реагування територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту 

регіонального рівня…». 

Питання організації та здійснення невідкладних заходів у разі виникнення 

радіаційних аварій регламентовані «Планом реагування на радіаційні аварії» та «Зразковим 

планом реагування на радіаційні аварії територіальних підсистем ЄС ЦЗ, вся або частина 

території яких належить до зони спостереження АЕС», затвердженим наказом МНС 

України від 06.05.2008 № 339. 

Територіальні плани визначають основні заходи щодо організації та проведення 

робіт з ліквідації наслідків радіаційної аварії, забезпечення мінімальних потреб 

життєзабезпечення населення, яке постраждало внаслідок аварії, склад необхідних сил та 

засобів, матеріальних, фінансових та інших ресурсів, встановлює розподіл 

відповідальності та порядок дій органів управління та сил територіальної підсистеми з 

реалізації цих заходів. 

АЕС протягом 30 хвилин з моменту класифікації аварії видає рекомендації 

керівництву територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з 

проведення йодної профілактики та евакуації працюючого населення з території СЗЗ, а 

також щодо захисних заходів для населення, яке проживає на інших територіях 30-км зони 

(ЗС) аварійної АЕС. Органи управління територіальної підсистеми приймають рішення про 

йодну профілактику та евакуацію населення та забезпечують оповіщення населення про 

здійснення захисних заходів. 

При цьому, адекватність рішень, як і своєчасність й ефективність дій органів 

місцевої й центральної влади у випадку аварійних подій на АЕС, обумовлена загальним 

рівнем підготовки та готовності цих органів до дій у надзвичайних ситуаціях, а також 

попередньо відпрацьованим алгоритмом їх взаємодії з усіма учасниками аварійного 

реагування. 

Відповідно до Конвенції про оперативне оповіщення про ядерну аварію, Конвенції 

про допомогу в разі ядерної або радіаційної аварійної ситуації та згідно з постановою 

Кабінету Міністрів України від 2.10.2003 р. № 1570 (із змінами, внесеними згідно з 

постановою КМУ від 13.08.2014 р. № 336) Держатомрегулювання та Державної служби 

надзвичайних ситуацій є відповідними компетентними національними органами у разі 

виникнення радіологічної аварійної ситуації, у тому числі за межами країни. 

         Держатомрегулювання:  

         - уповноважена надсилати аварійне оповіщення та інформацію в разі ядерної аварії 

або радіаційної аварійної ситуації в Україні, одержувати аварійне оповіщення та 

інформацію в разі ядерної аварії або радіаційної аварійної ситуації в іншій державі; 

   - є єдиним компетентним національним пунктом зв’язку, відповідальним за 

здійснення цілодобового чергування з метою забезпечення одержання в будь-який час 

аварійного оповіщення та інформації, а також прохання про допомогу в разі ядерної аварії 

або радіаційної аварійної ситуації. 

   Державна служба надзвичайних ситуацій уповноважена надсилати та одержувати 

прохання про допомогу в разі ядерної аварії або радіаційної аварійної ситуації та приймати 

пропозиції про допомогу. 

     У грудні 2016 року стартував проект ЄК «Розширення системи підтримки рішень 

RODOS в Україні на Чорнобильську зону відчуження». Проектом передбачена адаптація 

системи RODOS до специфічних умов зони відчуження, тестування і верифікація моделей 

атмосферного і водного переносу в рамках тренувальних навчань, у тому  числі 
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міжнародних, поширення результатів проекту для інших користувачів як офіційної 

системи підтримки прийняття рішень в Україні у випадку радіологічних надзвичайних 

ситуацій. 

 

F.6. Зняття з експлуатації (ст. 26)  

Кожна Сторона, що домовляється, вживає належних заходів забезпечення безпеки зняття з 

експлуатації ядерної установки.  

Такі заходи передбачають: 

 i) наявність кваліфікованого персоналу та достатніх фінансових ресурсів; 

 ii) застосування положень Статті 24 стосовно радіаційного захисту, скидів та незапланованих та 

неконтрольованих викидів в період експлуатації; 

 iii) застосування положень Статті 25 стосовно аварійної готовності; та 

 iv) ведення документального обліку інформації, важливої для зняття з експлуатації.  

 

Зняття з експлуатації блоків №№ 1, 2, 3 Чорнобильської АЕС 

Єдина експлуатуюча організація в Україні, яка має ліцензію на право провадження 

діяльності на етапі життєвого циклу ядерної установки «зняття з експлуатації»  - ДСП 

«Чорнобильська АЕС» 

При провадженні діяльності зі зняття з експлуатації блоків ЧАЕС враховується 

наявність на майданчику цієї АЕС четвертого енергоблоку зруйнованого запроектною 

аварією (об’єкт «Укриття»), який за статусом є ядерно-небезпечним об’єктом і тимчасовим 

сховищем неорганізованих РАВ. 

Основні напрями робіт із зняття з експлуатації ЧАЕС, орієнтовні обсяги їх 

фінансування, організаційні та технічні завдання визначено «Загальнодержавною 

програмою зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» 

на екологічно безпечну систему». 

У 2008 році ДСП «Чорнобильська АЕС» розробило детальну Програму зняття з 

експлуатації (Detail Decommissioning Plan).  

У 2016 році здійснений перегляд Програми зняття з експлуатації Чорнобильської 

АЕС. На ЧАЕС Відбулася експертна місія МАГАТЕ на тему «Оцінка переглянутої 

Програми зняття з експлуатації», за результатами якої актуалізовані заходи програми. 

Для блоків ЧАЕС прийнята стратегія зняття з експлуатації «відкладений демонтаж». 

Згідно з ліцензією серії ЕО №000040, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС 

здійснюється шляхом послідовної реалізації таких етапів: 

1. Припинення експлуатації (підготовчий етап до зняття з експлуатації) - етап, 

протягом якого здійснюється вилучення ядерного палива та переміщення його у сховище 

відпрацьованого ядерного палива.  

2. Остаточне закриття та консервація реакторних установок – етап, протягом 

якого установка приводиться до стану, що  виключає  можливість використання  її в  цілях,  

для  яких   вона   була споруджена, та забезпечується консервація  частин установок та 

радіоактивно-забрудненого обладнання, які підлягають тривалій витримці. 

3. Витримка реакторних установок – етап, протягом якого установка знаходиться в  

законсервованому  стані, який забезпечує безпечне зберігання джерел іонізуючого 

випромінювання, які знаходяться в ній. 

4. Демонтаж реакторних установок – етап, протягом якого буде проведено 

демонтаж та вилучення всіх систем та  елементів  установки, забезпечено поводження  з 

РАВ,  що утворюватимуться на цьому етапі, а також виконано заходи спрямовані на 

очищення майданчика від радіоактивного забруднення. 

В рамках ліцензії серії ЕО №000040 зняттю з експлуатації підлягають: 
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-   блоки № 1, 2, 3; 

-   тимчасові сховища рідких і твердих РАВ; 

- інші об’єкти загальностанційного призначення: допоміжні, електротехнічні, 

гідротехнічні споруди, водоймище-охолоджувач. 

ДСП «Чорнобильська АЕС» завершило реалізацію етапу зняття з експлуатації - 

«припинення експлуатації». На даний час все ВЯП вивантажене з активних зон реакторів 

усіх трьох блоків та з приреакторних басейнів витримки і перевезене в СВЯП-1. 

Враховуючи зазначене, а також відповідно до положень Закону України «Про 

поводження з радіоактивними відходами», Держатомрегулювання у грудні 2016 року 

розглянула та погодила рішення ДСП ЧАЕС «Про визнання ЯУ – блоки № 1, 2, 3 ДСП 

ЧАЕС в процесі зняття з експлуатації установками для поводження з РАВ», що відповідає 

визначенню пункта j) Статті 2 Об’єднаної конвенції. 

           Відповідно до умов ліцензії серії ЕО №000040 для реалізації кожного етапу зняття з 

експлуатації ДСП ЧАЕС отримує окремий дозвіл Держатомрегулювання. 

Починаючи з березня 2015 року ДСП «Чорнобильська АЕС» згідно з окремим 

дозволом серії ОД  № 000040/8, здійснює діяльність з реалізації етапу зняття з експлуатації 

«остаточне закриття та консервація блоків № 1, 2 та 3 Чорнобильської АЕС» (далі – ОЗіК).  

Термін виконання етапу ОЗіК передбачається до 2028 року. 

Проектом ОЗіК та Програмою реалізації етапу остаточного закриття та консервації 

блоків 1, 2, 3 Чорнобильської АЕС етап ОЗіК передбачається здійснити у складі шістьох 

пускових комплексів. 

Своєчасна реалізація етапу ОЗіК, залежить від вчасного введення в експлуатацію 

лінії подрібнення високоактивних довгомірів, наявності інфраструктури для поводження з 

РАВ  (сховищ для зберігання та захоронення РАВ, введення в експлуатацію, експлуатації 

існуючих об’єктів, створення нових об’єктів (установок), призначених для  поводження з 

РАВ на Чорнобильській АЕС), темпів демонтажу тощо.  

 Інформація щодо існуючої системи поводження з РАВ на ДСП «Чорнобильська 

АЕС» представлена у розділі В.4.2 цієї доповіді. 

 Станом на 2017 рік на майданчику ЧАЕС реалізовані проекти з демонтажу 

зовнішнього по відношенню до реакторної установки устаткування, а саме: обладнання та 

конструкцій машинного залу 1-го блоку ЧАЕС та дизельної електростанції 1-ої черги ДСП 

«Чорнобильська АЕС», магістральної тепломережі. 

ДСП «Чорнобильська АЕС» завершило виконання підготовчих робіт, необхідних 

для початку зняття з експлуатації водоймища-охолоджувача ЧАЕС, та за погодження  

Держатомрегулювання у серпні 2016 року розпочало роботи з виведення з експлуатації 

водоймища-охолоджувача. 

 Заходи, які здійснюються на об’єкті «Укриття», кваліфікуються як перетворення 

його на екологічно безпечну систему. Інформація щодо діяльності на цьому об’єкті 

представлена у Додатку 9 до цієї Доповіді.  

 

        Планування зняття з експлуатації діючих АЕС України  

За результатами проведення державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки 

Звітів з періодичної переоцінки безпеки Держатомрегулювання надано ліцензії на 

експлуатацію у надпроектний термін таких енергоблоків: 

– ЮУАЕС-2, тип реактора ВВЕР-1000/338, термін експлуатації продовжено до 

31.12.2025; 

– ЗАЕС-1, тип реактора ВВЕР-1000/320, термін експлуатації продовжено до 

23.12.2025; 
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– ЗАЕС-2, тип реактора ВВЕР-1000/320, термін експлуатації продовжено до 

19.02.2026.  

З метою продовження експлуатації, виконуються роботи з періодичної переоцінки 

безпеки енергоблоків з реакторами типу ВВЕР-1000/320 – ЗАЕС-3, ЗАЕС-4, РАЕС-3, 

ХАЕС-1, проектні терміни експлуатації яких закінчуються протягом у 2017-2018 роках. 

Проектні терміни експлуатації інших енергоблоків типу ВВЕР-1000 закінчуються 

протягом 2020-2035 років.  

Законом України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної 

безпеки» визначено необхідність розробки таких документів в рамках зняття з експлуатації 

ядерних установок:  

– концепцій зняття з експлуатації ядерних установок;  

– проектів  зняття з експлуатації ядерних установок. 

01 січня 2016 року набула чинності нова редакція галузевої «Концепції зняття з 

експлуатації діючих атомних електростанцій України», затверджена наказом 

Міненерговугілля від 10.12.2015 № 798. Перегляд попередньої галузевої «Концепції зняття 

з експлуатації діючих атомних електростанцій України» було виконано з метою 

обґрунтування та збільшення розміру відрахувань до Фінансового резерву зняття з 

експлуатації з 283,4 млн грн до 784,4 млн грн, у зв’язку із введенням в експлуатацію нових 

блоків та продовженням терміну експлуатації. 

На основі нової редакції галузевої Концепції зняття з експлуатації у 2016 році 

виконано перегляд Концепції зняття з експлуатації Южно-Української АЕС. Виконується 

перегляд концепцій зняття з експлуатації Запорізької, Хмельницької та Рівненської АЕС. 

 

Планування зняття з експлуатації дослідницьких ядерних реакторів України  

На виконання умов ліцензії на експлуатацію дослідницького реактора ВВР-М, ІЯД 

НАН України розробив «Програму зняття з експлуатації дослідницького реактора ВВР-

М», яка за результатами державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки узгоджена 

Держатомрегулювання.  

На сьогодні прийнято рішення щодо можливості подальшої експлуатації 

дослідницького реактора ВВР-М до 31.12.2023. 
 

Планування зняття з експлуатації об’єктів, призначених для поводження з РАВ - 

об’єктів з переробки РАВ та сховищ для зберігання РАВ. 

Згідно з вимогами нормативних документів щодо структури та змісту звіту про аналіз 

безпеки установки для переробки РАВ та  сховищ для зберігання РАВ, звіти з аналізу 

безпеки цих об’єктів містять розділ щодо зняття з експлуатації.  

У звітах з аналізу безпеки Заводу з переробки твердих РАВ, Тимчасового сховища 

високоактивних та низько- і середньо активних довгоіснуючих РАВ, Заводу з переробки 

рідких РАВ ЧАЕС, ЦСВДІВ є розділи щодо майбутнього зняття з експлуатації цих 

установок.  

 

F.6.1. Забезпечення зняття з експлуатації кваліфікованим персоналом та достатніми 

фінансовими ресурсами  

Питання забезпечення людськими ресурсами ДСП «Чорнобильська АЕС», зокрема, 

щодо управління персоналом, визначення кількості, структурної схеми, штатного розпису, 

вимог до кваліфікації, питання щодо відбору, підтримання та підвищення кваліфікації  

передбачено документом «Програма якості на етапі ОЗіК блоків № 1, 2, 3 Чорнобильської 

АЕС». 
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ДСП «Чорнобильська АЕС» повністю укомплектовано висококваліфікованим 

персоналом відповідно до штатних розписів підрозділів і кваліфікаційних вимог посадових 

інструкцій. 

Станом на початок 2017 року промислово-виробничий персонал ДСП  ЧАЕС 

складає 2366 осіб, з них:  

• 60%  - мають повну  або базову вищу освіту (1419 осіб, з них 97 мають ступінь 

магістра, 167 осіб мають дві і більше вищі освіти, 5 осіб -  кандидати наук);  

• 16,1%  - мають неповну вищу освіту ( 380 осіб);  

• 73,1% - мають стаж роботи на ЧАЕС більше 10 років (1734 особи);  

• середній вік працівників — 44 роки. 

 

Професійна підготовка персоналу на ДСП ЧАЕС направлена на підвищення якості 

професійного складу працівників підприємства. Основним принципом, що забезпечує 

рівень кваліфікації персоналу ДСП ЧАЕС, є принцип безперервного професійного 

навчання. На підприємстві діє навчально-тренувальний центр (НТЦ).  

НТЦ здійснює свою діяльність на підставі отриманих в установленому порядку 

ліцензій і дозволів за наступними напрямками:  

 підготовка експлуатаційного персоналу, що здійснюється з урахуванням 

особливостей кожного етапу зняття з експлуатації блоків АЕС і пов’язаних з ним 

організаційних і технічних заходів безпеки (відповідно до ліцензії Державного комітету 

ядерного регулювання України на право підготовки персоналу в НТЦ); 

 навчання безпечним методам виконання робіт з підвищеною небезпекою і робіт, 

що виконуються при реалізації Плану здійснення заходів на об’єкті «Укриття» (на підставі 

свідоцтва Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та 

гірничого нагляду); 

 професійно-технічне навчання робочим спеціальностям, що є найбільш 

затребуваними при виконанні робіт на майданчику ДСП ЧАЕС, а саме: дозиметрист, 

переробник РАВ, стропальник, дезактиваторник (відповідно до ліцензії Міністерства 

освіти і науки України); 

 психологічна підтримка професійної діяльності персоналу ДСП ЧАЕС і 

персоналу, що залучається для реалізації ПЗУ (на підставі свідоцтва Національної академії 

педагогічних наук на право проведення психологічної та психофізіологічної діагностики 

персоналу). 

Для аналізу вимог компетентності і потреб в навчанні для діяльності, пов’язаної з 

безпекою на певному етапі життєвого циклу ядерної установки, використовуються методи 

перспективного планування на підставі затвердженої Загальнодержавної програми зняття з 

експлуатації Чорнобильської АЕС і перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно 

безпечну систему. 

Навчання персоналу підрядних організацій, що залучається до робіт на об’єкті 

«Укриття», проводиться за спеціально розробленою і затвердженою програмою, яка 

охоплює всі питання безпечного виконання робіт в умовах підвищених радіаційних і 

ядерних ризиків. Допуск до виконання робіт персоналу підрядчика здійснюється тільки за 

умови позитивних результатів перевірки знань, підтверджених документально. 

ДП «НАЕК «Енергоатом» під час планування та підготовки до переходу окремого 

енергоблока до етапу життєвого циклу «зняття з експлуатації» планує максимально 

можливе залучення на робочі місця кваліфікованого і досвідченого персоналу, який 

працював на енергоблоці під час його експлуатації.  
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Фінансування робіт з підготовки до зняття і зняття з експлуатації енергоблоків 

Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» в екологічно безпечну систему 

здійснюється за рахунок Державного бюджету України, міжнародної технічної допомоги 

та добровільних внесків юридичних або фізичних осіб та інших джерел, які не заборонені 

законом 

На підставі «Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської 

АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» в екологічно безпечну систему» та Закону про 

державний бюджет України на рік, щорічно формується «Програма робіт з підтримки в 

безпечному стані енергоблоків та об'єкта «Укриття» Чорнобильської АЕС та виведення її з 

експлуатації». У ній зведені всі роботи (відповідно до виділеного фінансування), що 

виконуються підприємством із зняття з експлуатації ЧАЕС та перетворення об'єкта 

«Укриття» в екологічно безпечну систему, а також для підтримання в безпечному стані 

блоків ЧАЕС, об'єкта «Укриття», СВЯП-1, поводження з радіоактивними відходами та ін. 

Відомості щодо фінансування робіт із зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та 

формування оператором діючих АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» фінансового резерву на 

припинення та зняття з експлуатації зняття з експлуатації (фонду зняття з експлуатації), 

надані у розділі F.2.2 цієї доповіді.  

 

F.6.2. Забезпечення радіаційного захисту, мінімізація скидів, незапланованих та 

неконтрольованих викидів на етапі зняття з експлуатації  

Відповідно до нормативних документів, експлуатуюча організація ще до початку 

робіт із зняття з експлуатації має адаптувати до нових умов програму радіаційного захисту.  

Основоположним документом, яким визначено цілі та задачі, структуру та опис 

діяльності ДСП ЧАЕС в частині забезпечення радіаційного захисту на етапі ОЗіК, є  

«Програма радіаційного захисту на етапі остаточного закриття та консервації блоків № 1, 

2, 3 Чорнобильської АЕС».  

Під час реалізації етапу ОЗіК забезпечується радіаційно-дозиметричний контроль та 

моніторинг навколишнього природного середовища, згідно з «Регламентом радіаційного 

контролю на етапі зняття з експлуатації ДСП ЧАЕС та підтримання в безпечному стані 

ОУ», який встановлює вимоги до обсягу та періодичності контролю з використанням 

стаціонарних автоматизованих систем, індивідуальних та переносних засобів, 

лабораторних методів. 

На ДСП ЧАЕС встановлено межі радіаційно-небезпечних факторів, які включають: 

– контрольні рівні радіаційної безпеки для персоналу; 

– технологічні рівні радіаційних факторів для окремих зон території та приміщень. 

Контрольні рівні радіаційної безпеки визначають: 

– рівні ефективних доз зовнішнього та внутрішнього опромінення; 

– рівні потужності експозиційної дози та радіоактивного забруднення поверхонь у 

робочій зоні; 

– рівні радіоактивного забруднення повітря та питної води; 

– рівні радіоактивних викидів та скидів. 

Контрольні рівні встановлюються настільки низькими, наскільки це практично 

досяжно, з врахуванням величини контрольованого параметру при нормальних умовах 

експлуатації обладнання та не перевищують 70% від значення відповідного допустимого 

рівня.  

Технологічні рівні радіаційних факторів для окремих зон території та приміщень, 

використовуються для зонування територій та приміщень з метою оптимізації опромінення 

персоналу при виконанні робіт. Ці технологічні рівні встановлюють середньорічні 

параметри: 
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– потужності дози гама-випромінювання; 

– щільності потоку бета-випромінювання; 

– концентрації аерозолів альфа- і бета-активних довгоіснуючих радіонуклідів. 

Допустимі рівні для викидів встановлені документом «Допустимый газо-аэрозольный 

выброс радиоактивных веществ ГСП «Чернобыльская АЭС». Допустимі рівні щодо скидів 

встановлені документом «Допустимый водный сброс радиоактивных веществ ГСП 

«Чернобыльская АЭС». 

Допустимі рівні викидів радіоактивних речовин у атмосферу і скидів у водні об’єкти 

встановлені на основі квоти ліміту дози, виділеної для ЧАЕС, а саме, її складових: 40 

мкЗв/рік по інгаляційному надходженню (для всіх шляхів формування дози) і 10 мЗв/рік по 

пероральному (за рахунок критичного виду водокористування). Контрольні рівні скидання 

радіонуклідів зі стічними водами і викидів в атмосферу не перевищують 70% від 

допустимих рівнів. 

Викиди радіоактивних речовин від об'єктів ДСП ЧАЕС в атмосферу формуються від 

наступних стаціонарних джерел: 

ВТ-1 –викиди від систем вентиляції блоків А, Б, В, Д першої черги (блоки №№ 1, 2); 

НВТ – викиди вентиляційних систем приміщень другої черги ( блок № 3, сховище 

рідких та твердих відходів (СРТВ) та байпасна система об'єкту «Укриття»); 

Через вентиляційні труби будівель, що стоять окремо: СВЯП-1, сховища рідких 

відходів (СРВ), ЗПРРВ та ЗПТРВ. 

Перед викидом радіоактивних речовин через стаціонарні джерела повітряні потоки 

заздалегідь проходять через фільтрувальну станцію /локальну фільтрувальну установку з 

метою очищення від аерозолів. Без очищення викидається повітря систем 

загальнообмінної вентиляції. 

Скид радіоактивних речовин ДСП ЧАЕС у природні водні об'єкти не проводиться. 

Водоймище-охолоджувач ЧАЕС є одночасно водоймою природоохоронного та 

технологічного призначення; продувка водоймища не передбачена проектом. За період 

2014-2016 років активність стічних вод промислово-ливневої каналізації, що скидаються в 

ставок-охолоджувач зумовлена змивом дощової та талої води, залишкового радіаційного 

забруднення аварійного походження. 

Динаміку газоаерозольного викиду в атмосферу та водного скиду в ставок-

охолоджувач наведено на малюнках L.8.13 – L.8.14 додатку 8 цієї Доповіді. 

Аналіз індивідуальних доз опромінення персоналу ДСП ЧАЕС, що беруть участь у 

виконанні робіт на етапі припинення експлуатації (див. пункт F.4.1.2 цієї Доповіді) 

демонструє, що переважна частина персоналу отримує індивідуальні дози менші ніж 10 

мЗв/рік. Динаміку середньорічних індивідуальних доз опромінення персоналу ДСП ЧАЕС 

(мЗв/особу за рік) наведено на мал. L 8.2 додатку 8 цієї Доповіді. 

           

          ДП «НАЕК «Енергоатом» не має ядерних установок, які знаходяться на етапі зняття 

з експлуатації.  

На даний час в Україні діє нормативний документ Міненерговугілля «Програма 

радіаційного захисту та моніторингу навколишнього природного середовища при знятті з 

експлуатації енергоблока АЕС. Вимоги до структури та змісту. СОУ-Н ЯЕК 1.025:2009». 

Програма радіаційного захисту та моніторингу навколишнього природного середовища 

при знятті з експлуатації енергоблока АЕС має бути надана до Держатомрегулювання для 

отримання ліцензії на провадження діяльності на етапі зняття з експлуатації ядерної 

установки 
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F.6.3. Забезпечення аварійної готовності  

На ДСП ЧАЕС впроваджені та реалізуються необхідні заходи щодо забезпечення 

аварійної готовності, для чого розроблені та діють: 

- "План ДСП ЧАЕС реагування на аварії та надзвичайні ситуації", 32П-С; 

- "Положення про об’єктову комісію з надзвичайних ситуацій", 33П-С; 

- "Положення про аварійні бригади і групи ДСП ЧАЕС", 11П-С; 

- "Положення про передачу інформації", 22П-С; 

- “Положення про евакуаційну комісію ДСП ЧАЕС”, 86П-С 

- "Інструкція з правил використання програмно-апаратного комплексу "Система 

автоматизованого оповіщення керівного складу ЧАЕС", 61Е-С. 

Відомості щодо діючі на ЧАЕС аварійні плани наведені у розділі F 5.1 цієї Доповіді. 

На ДСП ЧАЕС створені аварійні бригади і групи. Персонал ДСП ЧАЕС та персонал 

аварійних бригад і груп забезпечений засобами захисту органів дихання. В аварійний 

комплект ДСП "Чорнобильська АЕС" входять засоби захисту шкіри, спеціальне аварійно-

рятувальне обладнання, обладнання для проведення аварійно-відновлювальних робіт на 

технологічних лініях, дозиметричні прилади і прилади хімічної розвідки, обладнання та 

інструменти, які необхідні для ліквідації надзвичайних ситуацій на об'єктах ДСП ЧАЕС. 

Фахівцями відділу аварійної готовності і реагування щорічно проводиться перевірка 

готовності персоналу підрозділів Чорнобильської АЕС до дій у надзвичайних ситуаціях. 

Також проводяться заняття та тренування з персоналом підрозділів ДСП ЧАЕС по 

правильності застосування засобів захисту шкіри та дихання, відпрацювання  маршрутів 

евакуації персоналу у захисні споруди. 

У процесі підготовки і проведення навчань відпрацьовуються питання організації 

взаємодії і координації дій із силами регіональної підсистеми Єдиної державної системи 

попередження і реагування на надзвичайні ситуації. 

 Протиаварійні тренування проводяться відповідно до затверджених на ДСП ЧАЕС 

графіків. Двічі на рік проводяться загальностанційні навчання по діях персоналу по 

сигналах Цивільної оборони. 

В рамках проведення загальностанційних «Днів безпеки» проводяться перевірки 

готовності підрозділів, аварійних груп і бригад до дій у надзвичайних ситуаціях.  

На Чорнобильської АЕС підтримуються в готовності до прийому персоналу 3 (три) 

захисні споруди з автономними системами енергозабезпечення і вентиляції. В захисній 

споруді №1 (під АБК-1) введений в дію кризовий центр. 

 

F.6.4. Ведення документального обліку інформації, важливої для зняття з 

експлуатації  

Організація документального обліку інформації, важливої для зняття з експлуатації 

енергоблоків 1,2,3 Ч АЕС 

ДСП «Чорнобильська АЕС» в рамках  міжнародної технічної допомоги МАГАТЕ 

продовжувало реалізацію проекту щодо створення «Системи інформаційної підтримки 

зняття з експлуатації для Чорнобильської АЕС». 

До обсягу робіт за проектом входять проектування, поставка, монтаж, 

випробування, введення до експлуатації системи інформаційної підтримки зняття з 

експлуатації, навчання персоналу ДСП ЧАЕС, постачання запасних частин, витратних 

матеріалів для обладнання системи, її гарантійне обслуговування. На даний час Система 

знаходиться в дослідно-промисловій експлуатації.  

У рамках проекту міжнародної технічної допомоги, яку надано  Урядом Королівства 

Норвегія, на ЧАЕС започатковано «Центр візуалізації зняття з експлуатації 
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Чорнобильської АЕС». Метою діяльності є впровадження технологій віртуальної 

реальності, технологій тривимірного моделювання та візуалізації для підвищення 

ефективності та безпеки проведення робіт на етапах зняття з експлуатації. 

З 2016 року Система знаходиться в дослідно-промисловій експлуатації. 

 

Організація документального обліку інформації, важливої для зняття з експлуатації 

АЕС України, що входять до складу ДП «НАЕК «Енергоатом». 

Відповідно до стандарту підприємства ДП «НАЕК «Енергоатом» «Зняття АЕС з 

експлуатації. Система інформаційного забезпечення. Склад, порядок збору, обробки і 

збереження інформації» на Южно-Українській АЕС, Рівненський АЕС та Хмельницькій 

АЕС введені в дію автоматизовані системи підтримки проведення комплексного 

інженерно-радіаційного обстеження (АСП КІРО) енергоблоків. Завданням цієї системи є 

забезпечення: 

– збору та впорядкування інформації, яка отримана в результаті проведення 

комплексного інженерно-радіаційного обстеження енергоблоку, щодо характеристик 

радіаційного забруднення обладнання, трубопроводів, приміщень, конструкційних 

елементів будівель і споруд енергоблоків, а також прилеглої до блоків території 

промислового майданчика АЕС; 

– збереження проектної та експлуатаційної документації. 

Виконуються роботи з впровадження АСП КІРО на Запорізький АЕС. 
 

Розділ G. БЕЗПЕКА ПОВОДЖЕННЯ З ВІДПРАЦЬОВАНИМ ПАЛИВОМ  

 

G.1. Загальні вимоги відносно безпеки (ст. 4)  

 Кожна Сторона, що домовляється, вживає відповідних заходів  для забезпечення належного 

захисту окремих осіб, суспільства в  цілому та навколишнього природного середовища від 

радіологічних  ризиків на всіх стадіях поводження з відпрацьованим паливом. 

 При цьому кожна Сторона, що домовляється, вживає необхідних  заходів з тим, щоб: 

 i) забезпечити належну увагу питанням критичності та відводу  залишкового тепла, що 

виникає в ході поводження з відпрацьованим  паливом; 

 ii) забезпечити, щоб утворення радіоактивних відходів,  пов'язаних з поводженням з 

відпрацьованим паливом, підтримувалось  на мінімальному практично досяжному рівні, що 

відповідає прийнятій  політиці в галузі паливного циклу; 

 iii) взяти до уваги взаємозалежність різних стадій поводження  з відпрацьованим паливом; 

 iv) передбачити ефективний захист окремих осіб, суспільства в  цілому та навколишнього 

природного середовища шляхом застосування  на національному рівні відповідних методів 

захисту, затверджених  регулюючим органом, в рамках свого національного законодавства, 

що  належним чином бере до уваги схвалені на міжнародному рівні  критерії та норми; 

 v) враховувати біологічні, хімічні та інші ризики, що можуть  бути пов'язані з поводженням з 

відпрацьованим паливом; 

 vi) уникати вчинення дій, що мають обґрунтовано передбачувані  негативні наслідки для 

прийдешніх поколінь, серйозніші за ті, що  припускаються щодо нинішнього покоління; 

 vii) не покладати надмірного тягаря на прийдешні покоління.  

 

Законодавство України передбачає обов’язкове ліцензування експлуатуючих 

організацій на етапах будівництва та введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з 

експлуатації установок для поводження з відпрацьованим паливом. 

Загальні вимоги щодо безпеки на усіх стадіях поводження з ВЯП встановлені 

Законами України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” та “Про 

дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії”. 
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Вимоги та правила поводження з ВЯП встановлені нормативно-правовими актами, які 

охоплюють поводження з ядерним паливом на майданчиках АЕС, дослідницьких 

реакторах та проміжних СВЯП, а саме:  

–  Загальні положення безпеки атомних станцій; 

–  Правила ядерної безпеки реакторних установок атомних станцій з реакторами з 

водою під тиском;  

–  Общие положення обеспечения безопасности исследовательских реакторов при 

проектировании, сооружении и эксплуатации; 

–  Правила ядерної безпеки дослідницьких реакторів; 

–  Правила безпеки при зберігання та транспортуванні ядерного палива на об’єктах 

атомної енергетики; 

–  Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого 

ядерного палива сухого типу; 

–  Вимоги до проведення модифікацій ядерних установок та порядку оцінки їх 

безпеки; 

–  Вимоги до систем аварійного охолодження ядерного палива та відведення тепла до 

кінцевого поглинача; 

         Вдосконалення нормативно-правової бази після аварії на АЕС «Фукусіма-Даічі» 

виконується в рамках реалізації «Плану дій щодо виконання цільової позачергової оцінки 

стану безпеки та подальшого підвищення безпеки енергоблоків АЕС з урахуванням подій 

на АЕС «Фукусіма-Даічі», схваленого Колегією Держатомрегулювання від 19.05.2011. 

 

G.1.1. Питання підкритичності та відводу залишкового тепла  

Відповідно до вимог вищезгаданих нормативних актів, ефективний коефіцієнт 

розмноження нейтронів при поводженні з ВЯП не повинен перевищувати 0,95 в умовах 

нормальної експлуатації і при проектних аваріях за рахунок відповідних характеристик 

установок. Підкритичність при зберіганні ВЯП забезпечується обмеженням кроку 

розташування ТВЗ; контролем за вигорянням ядерного палива (у разі використання 

вигоряння як параметру при обґрунтуванні ядерної безпеки); застосуванням гетерогенних 

або гомогенних поглиначів і контролем за їхньою поглинаючою здатністю; контролем за 

наявністю, станом і складом охолоджуючого середовища в сухих сховищах; контролем за 

технологічними параметрами систем поводження з ВЯП. Згідно з вимогами документа 

«Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного 

палива сухого типу», підкритичність в проміжних сховищах ВЯП сухого типу має 

забезпечуватись головним чином геометрією розташування ВЯП. 

При проектуванні систем поводження з ВЯП передбачаються інженерні системи 

відведення залишкового тепла та відповідний хімічний склад середовища, у якому 

зберігаються ВТВЗ, що виключає можливість підвищення температури оболонок твелів 

понад допустимі значення та неконтрольований рівень корозії вище проектних значень для 

нормальної експлуатації та проектних аварій. Так, для сховищ, у яких ВЯП зберігається у 

воді (приреакторні басейни витримки енергоблоків діючих АЕС України та СВЯП-1 

ЧАЕС), передбачені пристрої і системи для подачі, очищення, охолодження води, 

вентиляції, контролю радіоактивності, температури, рівня, хімічного складу води і, при 

необхідності, концентрації водню. 

 

G.1.2. Мінімізація утворення РАВ  

За звітний період змін у вимогах щодо мінімізації утворення РАВ, пов’язаних з 

поводженням з ВЯП, не відбулося (див. пункт G.1.2. НДУ-2003). Згідно з вимогами 

документа «Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого 
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ядерного палива сухого типу», експлуатуюча організація розробляє та реалізує Програму 

поводження з РАВ, яка визначає заходи з мінімізації утворення РАВ та забезпечення 

безпеки при збиранні, сортуванні, обробці, зберіганні і передачі РАВ на захоронення чи 

довгострокове зберігання. 

 

G.1.3. Взаємозалежність різних стадій поводження з ВЯП  

Взаємозалежність різних стадій поводження з ВЯП враховується, починаючи з 

проектування свіжого ядерного палива. В технічних специфікаціях на постачання свіжого 

ядерного палива встановлюються вимоги до зберігання ВЯП в басейнах витримки, до 

допустимої температури оболонок ТВЕЛ при зберіганні ВЯП тощо. На даний час 

реалізуються два напрями:  

– передача ВЯП ЗАЕС з приреакторних басейнів витримки до пристанційного 

сховища «сухого» типу, що експлуатується на ЗАЕС;  

– вивезення ВЯП з РАЕС, ХАЕС та ЮУАЕС на переробні підприємства Росії 

для технологічного зберігання та переробки на умовах подальшого повернення в Україну 

високоактивних РАВ від  переробки ВЯП.  

За звітний період змін у вимогах щодо урахування взаємозалежності різних стадій 

при поводженні з ВЯП не відбулося.  

 

G.1.4. Радіаційний захист персоналу, населення та довкілля  

Опис системи радіаційного захисту в Україні наведено у пункті F.4 цієї Доповіді.  

 

G.1.5. Врахування біологічних, хімічних та інших ризиків  

Біологічні, хімічні та інші ризики, що можуть бути пов'язані з поводженням з ВЯП, 

мають бути враховані при оцінці безпеки установок для поводження з ВЯП. Інформація 

про такі ризики надається відповідно до документу “Рекомендації щодо структури та 

змісту звіту з аналізу безпеки сховищ відпрацьованого ядерного палива“.  

Оцінка біологічних, хімічних та інших ризиків здійснюється в рамках проведення 

комплексної державної експертизи.  

 

G.1.6. Уникнення передбачуваних негативних наслідків для прийдешніх поколінь, 

серйозніших ніж для нинішнього покоління  

Захист прийдешніх поколінь розглядається в звітах з аналізу безпеки установок для 

поводження з ВЯП, в яких має бути продемонстровано, що і в майбутньому рівень захисту 

населення і персоналу буде не нижче рівня, прийнятого на час початку експлуатації. При 

необхідності, протягом експлуатації систем зберігання ВЯП проводяться дослідження 

процесів у середині гермоконтуру та деградації оболонок ТВЕЛ та елементів СВЯП з тим, 

щоб завчасно здійснювати коригуючи заходи (у разі потреби).  

 

G.1.7. Зменшення тягаря на прийдешні покоління  

Політика, спрямована на зменшення тягаря на прийдешні покоління реалізується в 

Україні шляхом: 

–  створення ефективної системи управління якістю в експлуатуючих організаціях на 

всіх етапах життєвого циклу ядерних установок, в органах державного управління та 

регулювання ядерної та радіаційної безпеки; 

–  вдосконалення та розвиток нормативно-правової бази з питань забезпечення 

ядерної та радіаційної безпеки; 

–  виховання у нинішнього покоління, яке виконує діяльність з вибору майданчиків, 

проектування, введення в експлуатацію та експлуатацію ядерних установок та сховищ для 
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захоронення РАВ, високої культури безпеки з безумовним дотриманням норм, правил і 

стандартів з ядерної та радіаційної безпеки; 

–  запровадження методологій забезпечення довгострокової безпеки сховищ для 

захоронення РАВ на весь період потенційної небезпеки.  

В контексті зменшення фінансового тягаря на прийдешні покоління набуло питання 

своєчасної підготовки операторів ядерних установок, зокрема СВЯП, до майбутнього 

зняття з експлуатації.  

На сьогодні це питання вирішується шляхом практичного впровадження положень 

Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної 

безпеки» (див. пункт F 2.2 цієї Доповіді), зокрема шляхом:  

 планування майбутнього зняття з експлуатації, починаючи з етапу проектування 

ядерної установки; 

 розробки концепцій зняття з експлуатації, починаючи з отримання ліцензії на етапи 

життєвого циклу «будівництво та введення в експлуатацію» ядерної установки, 

включаючи їх регулярний перегляд з урахуванням вдосконалення нормативно-правової 

бази, розвитку техніки та технологій. А також аварійний інцидентів (аварій), що мали 

місце на ядерній установці впродовж її експлуатації; 

 своєчасної розробки на основі зазначених концепцій зняття з експлуатації проектів 

зняття з експлуатації ядерних установок;  

 своєчасного створення фінансового резерву для потреб зняття з експлуатації з 

метою накопичення у період експлуатації коштів, необхідних для фінансування комплексу 

робіт, передбачених проектом зняття з експлуатації ядерної установки; 

 організації та здійснення протягом усього життєвого циклу ядерної установки 

роботи щодо збирання, обробки, документування та збереження інформації про установку, 

яка може суттєво вплинути на процес зняття установки з експлуатації (створення баз даних 

(архівів) та інших заходів. 

 

G.2. Існуючі установки і практична діяльність у минулому.  

Поводження з ВЯП в Україні здійснюється на установках, перелік яких наведено у 

додатку 1 цієї Доповіді. Інформація щодо експлуатації існуючих об’єктів, призначених для 

поводження з ВЯП наведена у пунктах В.2.1. - В.2.3. цієї Доповіді.  

 

G.2.1. Безпека існуючих установок.  

Безпека існуючих об’єктів, призначених для поводження з ВЯП забезпечується згідно 

з положеннями діючих нормативно-технічних документів, проектними рішеннями, 

технологічними регламентами та інструкціями з експлуатації та обслуговування,  

технічними рішеннями, процедурами забезпечення якості. 

Всі об’єкти поводження з ВЯП, відповідно до проектів, обладнані системами 

спостереження та контролю.  

На територіях навколо сховища ССВЯП Запорізької АЕС експлуатуються 

автоматизована система радіаційного моніторингу «Кільце» та мережа спостережних 

свердловин для контролю за станом підземних та ґрунтових вод. Згідно з встановленою у 

регламентах радіаційного контролю та моніторингу періодичністю контролюються 

показники радіаційного стану на майданчику та у прилеглій території навколо сховища. 

Отримані результати аналізуються та порівнюються із встановленими контрольними 

рівнями. Щоквартальні та узагальнюючі щорічні звіти про стан безпеки та показники 

безпеки ССВЯП надсилаються до Держатомрегулювання.  
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Як було зазначено у попередніх НДУ, принципових недоліків, які б потребували 

модернізації систем поводження з ВЯП на діючих АЕС, при переоцінці безпеки 

українських АЕС та ССВЯП не виявлено.  

Шляхом ефективної експлуатації сховища ССВЯП на Запорізькій АЕС та виконання 

графіку вивезення ВЯП на переробку до спеціалізованих підприємств Російської 

Федерації, забезпечується вчасне перевантаження активних зон АЕС України та 

виконання нормативних вимог щодо наявності у басейнах витримки вільних місць для 

повного аварійного вивантаження  палива з активної зони. 

 

У 2016 році блоки № 1, 2, 3 ДСП ЧАЕС звільнені від ядерного палива. 

В даний час ВЯП реакторів типу РВПК-1000 ДСП ЧАЕС в кількості 21 284 ВТВЗ 

знаходяться у сховищі відпрацьованого ядерного палива «мокрого» типу (СВЯП-1) на 

майданчику ДСП «Чорнобильська АЕС». 

На ДСП ЧАЕС розроблено та узгоджено з Державною інспекцією ядерного 

регулювання України «План заходів щодо підвищення безпеки СВЯП-1». В даний час 

виконуються роботи по його реалізації. 

Оцінка безпеки СВЯП-1, як місця зберігання ВЯП Чорнобильської АЕС наведена у 

«Отчете по анализу безопасности хранилища отработавшего ядерного топлива (ХОЯТ-1)» 

Інв. № 06 від 24.06.2015. 

 

G.3. Вибір майданчиків для установок, що пропонуються (ст. 6)  
1. Кожна Сторона, що домовляється, вживає відповідних заходів для забезпечення того, щоб 

стосовно пропонованої установки для поводження з відпрацьованим паливом були встановлені 

та здійснювались вказані нижче процедури: 

 i) оцінка всіх відповідних факторів, що мають відношення до майданчика, які можуть 

вплинути на безпеку такої установки протягом терміну її експлуатації; 

 ii) оцінка ймовірного впливу такої установки на безпеку окремих осіб, суспільства в цілому та 

навколишнього природного середовища; 

 iii) інформування громадськості про безпеку такої установки; 

 iv) проведення консультацій зі Сторонами, що домовляються, розташованими поблизу такої 

установки, оскільки існує ймовірність того, що вони можуть зазнати впливу з боку цієї 

установки, та надання їм за їхнім запитом загальних відомостей про установку, що необхідні 

їм для оцінки ймовірного впливу цієї установки на безпеку на їхній території. 

 2. Діючи в такий спосіб, кожна Сторона, що домовляється, вживає відповідних заходів для 

забезпечення того, щоб такі установки не справляли неприйнятного впливу на інші Сторони, 

що домовляються, шляхом вибору майданчика відповідно до загальних вимог безпеки, що їх 

передбачено в Статті 4.  

 

G.3.1. Оцінка факторів, що мають відношення до майданчика і можуть вплинути на 

безпеку установки протягом терміну її експлуатації 

За звітний період змін до вимог з оцінки факторів, що мають відношення до 

майданчика ССВЯП і можуть вплинути на безпеку установки протягом терміну її 

експлуатації, не відбулося. Надана у пункті G.3.1. НДУ-2003, НДУ-2005, НДУ-2008 та 

НДУ-2011 інформація є актуальною і на даний час. 

При розробленні ОВНС, яка є складовою частиною ТЕО спорудження 

централізованого СВЯП АЕС України з реакторами ВВЕР (ЦСВЯП) врахована оцінка 

характеристик майданчика, які впливають на безпеку ЦСВЯП. Після подій на АЕС 

«Фукусіма-1» в Японії було додатково проаналізовано екстремальні природні явища, 

характерні для майданчика, рекомендованого для розміщення ЦСВЯП, і їх потенційний 

вплив на безпеку ЦСВЯП. За результатами аналізу продемонстровано, що згадані впливи 



 83 

не призводять до порушення меж безпечної експлуатації ЦСВЯП, попередньо визначених 

в ТЕО ЦСВЯП. 

 При розробці проектної документації стадії «проект» (наступної за ТЕО)  ОВНС при 

будівництві та експлуатації ЦСВЯП було переглянуто, уточнено та підтверджено 

висновки, отримані на стадії проектування «ТЕО». 

Державна експертиза (№ 00-0602-16/ПБ) щодо розгляду проектної документації за 

проектом «Будівництво ЦСВЯП реакторів ВВЕР АЕС України» встановила відповідність 

розробленої документації вимогам міцності, надійності та довговічності об’єкта 

будівництва, його експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, санітарного та 

епідеміологічного забезпечення населення, охорони праці, екології, пожежної та 

техногенної безпеки, ядерної та радіаційної безпеки та можливість затвердження 

відповідної документації.  

Для оцінки чинників майданчика СВЯП-2 Чорнобильської АЕС, що будується у 10-

км зоні відчуження Чорнобильської АЕС, було розроблено ТЕО вибору майданчика 

будівництва СВЯП-2. Крім того, були розроблені «Попередній звіт з аналізу безпеки 

СВЯП-2» (ПЗАБ) та «Оцінка впливу сховища відпрацьованого ядерного палива 

Чорнобильської АЕС (СВЯП-2) на навколишнє середовище» (ОВНС). У цих документах 

наведено аналіз природних і техногенних умов майданчика будівництва СВЯП-2. 

На основі даних ТЕО та додаткових матеріалів до нього, висновків державних 

експертиз цих матеріалів було обрано найприйнятніший варіант майданчика СВЯП-2 (з 4-

х, що розглядалися), який і був затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 

25 жовтня 1999 року № 1963. 

У 2005 році проведені додаткові спостереження сейсмічної активності в районі 

майданчика Чорнобильської АЕС. За рекомендаціями Держатомрегулювання результати 

спостереження враховані під час доопрацювання ПЗАБ СВЯП-2.  

 

G.3.2. Оцінка впливу установки на безпеку окремих осіб, суспільство в цілому та 

навколишнє природне середовище  

Відповідно до статті 51 Закону України "Про охорону навколишнього природного 

середовища" проекти господарської та іншої діяльності повинні мати матеріали оцінки її 

впливу на навколишнє природне середовище і здоров'я людей (ОВНС). Вимоги до складу 

та змісту матеріалів ОВНС визначено у Державних будівельних нормах України "Склад і 

зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і 

будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування".  

Відповідно до Закону України "Про екологічну експертизу" проектні матеріали 

установок для поводження з ВЯП є об’єктом державної екологічної експертизи, зокрема 

ОВНС, як складова цих проектних матеріалів підлягає державній екологічній експертизі. 

У відповідності з вимогами Державних будівельних норм України до складу ОВНС 

входить Заява про екологічні наслідки діяльності, яка містить підсумкові результати 

ОВНС. Заява є юридичним документом щодо суті екологічних наслідків та гарантій 

виконання заходів із забезпечення екологічної безпеки на весь період здійснення 

діяльності, що планується. Заява має бути розповсюджена через засоби масової інформації 

та надана для подальшого контролю в місцеві органи влади.  

У пункті G.3.2. НДУ-2011 була надана інформація стосовно "Заяви про екологічні 

наслідки діяльності при будівництві та експлуатації централізованого сховища ВЯП 

Рівненської, Хмельницької та Южно-Української АЕС ДП НАЕК «Енергоатом» та ТЕО 

будівництва ЦСВЯП. 

На основі ТЕО будівництва ЦСВЯП, Завдання на проектування та Містобудівних 

умов і обмежень було розроблено Проект «Будівництво ЦСВЯП реакторів ВВЕР АЕС 
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України». В розділі «Ядерна та радіаційна безпека» оцінена радіаційна безпека під час 

будівництва, експлуатації та знятті з експлуатації ЦСВЯП. Реалізація передбачених 

проектом заходів забезпечить прийнятний рівень радіаційної безпеки. 

Висновок державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки попереднього ЗАБ 

ЦСВЯП засвідчив, що «Проектні рішення ЦСВЯП та запланованої діяльності на етапах 

життєвого циклу ЦСВЯП, що представлені у матеріалах проекту ЦСВЯП та обґрунтовані у 

попередньому ЗАБ ЦСВЯП відповідають нормативним вимогам з ядерної та радіаційної 

безпеки. Забезпечується реалізація фундаментальних принципів безпеки та дотримання 

критеріїв з ядерної та радіаційної безпеки при поводженні з ВЯП на майданчику ЦСВЯП». 

На основі заяви, державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки та інших 

документів, що додані до заяви, Держатомрегулюванням видана ліцензія на етапи 

життєвого циклу «будівництво та введення в експлуатацію» ЦСВЯП. 

Оцінка впливу СВЯП-2 на населення, персонал та навколишнє природне середовище 

наведена у ОВНС у складі проекту СВЯП-2.  
 

G.3.3. Інформування громадськості про безпеку установок 

Проведення громадських слухань з питань використання ядерної енергії та 

радіаційної безпеки передбачається чинним законодавством. Порядок їх проведення 

визначено постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

проведення громадських слухань з питань використання ядерної енергії та 

радіаційної безпеки» від 18.07.1998 № 1122.  
У Законі України «Про поводження з відпрацьованим ядерним паливом щодо 

розміщення, проектування та будівництва централізованого сховища відпрацьованого 

ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій», № 4384 від 

09.02.2012  встановлено норму щодо спрямування 10% вартості проекту на потреби 

будівництва об’єктів соціального призначення в адміністративно-територіальних 

одиницях, прилеглих до території розміщення майданчика ЦСВЯП та визначених у Законі. 

Компанія «Енергоатом» веде постійну роботу з інформування населення щодо питань 

будівництва та безпеки ЦСВЯП, розміщуючи відповідні матеріали як у центральних, та і у 

місцевих друкованих ЗМІ. Також, інформацію з питань будівництва та безпеки ЦСВЯП 

наведено на сайті «Енергоатома».  

 

Для цілей інформування громадськості щодо безпеки СВЯП-2 ЧАЕС: 

  здійснюються регулярні публікації щодо СВЯП-2 в засобах масової інформації 

міста Славутич та надається інформація на міському телевізійному каналі; 

  проводяться лекції з відвідуванням Чорнобильської АЕС і СВЯП-2 для жителів 

міста Славутич та прилеглих до 30-км зони відчуження населених пунктів; 

–  06.03.2014 Держатомрегулюванням проведені відкриті фахові громадські 

обговорення стану реалізації проекту спорудження СВЯП-2, у яких взяли участь 

представники ДСП «ЧАЕС», Holtec International, ДНТЦ ЯРБ, громадськості та ЗМІ. 

 

G.3.4. Проведення консультацій з сусідніми державами  

За звітний період змін до вимог щодо процедур з проведення консультацій з 

сусідніми державами не відбулося. Надана у пункті G.3.4. НДУ-2003, НДУ-2005, НДУ-

2008, НДУ-2011 та НДУ-14 інформація стосовно ЦСВЯП є актуальною і на даний час. 

В 2012-2016 роках запитів та потреб в додаткових консультаціях не виникало. 
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G.4. Проектування і спорудження установок (ст. 7)  
Кожна Сторона, що домовляється, вживає відповідних заходів  для забезпечення того, щоб: 

 i) під час проектування та спорудження установки для  поводження з відпрацьованим паливом 

було передбачено можливість  вжиття відповідних заходів для обмеження можливого 

радіологічного  впливу на окремих осіб, суспільство в цілому та навколишнє  природне 

середовище, включаючи той, що спричинений скидами та  неконтрольованими викидами; 

 ii) на стадії проектування брались до уваги концептуальні  плани та, в разі необхідності, 

технічні положення стосовно зняття  з експлуатації установки для поводження з 

відпрацьованим паливом; 

 iii) технології, що їх використовують під час проектування та  спорудження установки для 

поводження з відпрацьованим паливом,  були підтверджені досвідом, випробуваннями чи 

аналізом.  

 

G.4.1. Забезпечення обмеження можливого радіологічного впливу установок для 

поводження з ВЯП.  

Проект «Будівництво ЦСВЯП реакторів ВВЕР АЕС України» містить заходи щодо 

забезпечення прийнятного рівня радіаційної безпеки та радіологічного впливу ЦСВЯП.  

Висновок державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки попереднього ЗАБ 

проекту ЦСВЯП засвідчив, що передбачені проектні рішення ЦСВЯП та запланованої 

діяльності на етапах життєвого циклу ЦСВЯП, що представлені у матеріалах проекту 

ЦСВЯП та обґрунтовані у попередньому ЗАБ ЦСВЯП відповідають національним 

нормативним вимогам з ядерної та радіаційної безпеки. 

 

G.4.2. Застосування концептуальних планів та технічних положень зняття з 

експлуатації установок для поводження з ВЯП  

Вимоги щодо необхідності розробки концептуальних планів щодо зняття з 

експлуатації ядерних установок, в тому числі, сховищ ВЯП, встановлені у Законі України 

“Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки“. Згідно з 

вимогами зазначеного Закону, оператором, насамперед має бути розроблений 

концептуальний план зняття з експлуатації (концепція), а потім, на її основі, – проект 

зняття з експлуатації ядерної установки. 

Відповідно до Порядку розгляду та затвердження проекту зняття з експлуатації 

ядерної установки проект зняття з експлуатації розробляється оператором не пізніше, ніж 

за 18 місяців до встановленого згідно із законодавством строку припинення експлуатації 

ядерної установки – завершення дії ліцензії на етапі життєвого циклу “експлуатація 

ядерної установки“ і подається для проведення державної експертизи. Зазначений проект, 

за умови отримання позитивних висновків експертиз, передбачених законодавством 

України для інвестиційних програм та проектів будівництва, та після проходження всіх 

необхідних узгоджень з органами державного регулювання та управління, подається за 6 

місяців до встановленого строку припинення експлуатації ядерної установки на розгляд та 

затвердження до Кабінету Міністрів України. 

Вимоги щодо необхідності врахування майбутнього зняття з експлуатації ядерних 

установок, включаючи СВЯП, починаючи з етапу проектування, сформульовані у статті 42 

Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку“ та 

нормативному документі “Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ 

відпрацьованого ядерного палива сухого типу“.  

Відповідно до вимог вказаного нормативного документу експлуатуюча організація на 

різних етапах життєвого циклу СВЯП сухого типу має готуватися до майбутнього зняття з 

експлуатації. Серед іншого, експлуатуюча організація протягом усього життєвого циклу 
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СВЯП сухого типу має організовувати і здійснювати роботу із збирання, обробки, 

документування і збереження інформації про СВЯП сухого типу, необхідної для розробки 

документації щодо зняття СВЯП сухого типу з експлуатації. 

Таким чином, питання зняття з експлуатації ядерних установок, представлених 

СВЯП, розглядаються в якості складових частини документів, що обґрунтовують безпеку в 

рамках кожної стадії ліцензійного процесу згідно з положеннями документу “Рекомендації 

щодо структури та змісту звіту з аналізу безпеки сховищ відпрацьованого ядерного 

палива“. 

Щодо розробки концептуальних планів зняття з експлуатації сховищ ВЯП в Україні: 

1. Для Сховища ВЯП сухого типу Запорізької АЕС оператором розроблено та 

затверджено: 

– "Програму по розвантаженню та зняттю з експлуатації СВЯП";  

–  "Програму робіт з відпрацьованим ядерним паливом після досягнення їм 

граничного терміну зберігання в СВЯП Запорізької АЕС". 

2. В ТЕО будівництва ЦСВЯП, зокрема наведено Загальний план робіт зі зняття з 

експлуатації (том 1, ч. 3), основними цілями якого є: 

– визначення принципів зняття з експлуатації; 

– визначення підходів до зняття з експлуатації; 

– визначення основних підходів до стратегії зняття з експлуатації; 

– оцінка передбачуваних видів та кількості РАВ, що утворюються; 

– визначення можливих напрямків поводження з РАВ, що утворюються. 

В попередньому звіті з аналізу безпеки ЦСВЯП міститься розділ «Зняття з 

експлуатації». Розділ містить базові концептуальні положення зняття з експлуатації (ЗЕ) 

ЦСВЯП. 

Базові концептуальні положення ЗЕ ЦСВЯП містять інформацію щодо: 

- нормативно-правових вимог щодо ЗЕ СВЯП; 

- цілей ЗЕ ЦСВЯП; 

- передумов та допущень при плануванні ЗЕ ЦСВЯП; 

- Особливості проекту ЦСВЯП, що полегшують його ЗЕ; 

- Вибір варіанта стратегії ЗЕ ЦСВЯП; 

- Основні заходи щодо ЗЕ 

- Документації із ЗЕ; 

- поводження з РАВ; 

- забезпечення безпеки; 

- Інфраструктури, що забезпечує діяльність щодо зняття з експлуатації. 

Детальне вивчення можливих варіантів ЗЕ буде виконано на більш пізніх стадіях 

експлуатації ЦСВЯП. В ході експлуатації ЦСВЯП буде виконаний необхідний аналіз і 

деталізація цих положень з урахуванням досвіду експлуатації, змін ситуації в зоні 

відчуження, розвитку технологій демонтажу, дезактивації, поводження з РАВ та ВЯП, а 

також змін вимог регулюючих органів. 

На основі висновку державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки проекту 

ЦСВЯП, у тому числі, концепції зняття з експлуатації ЦСВЯП Держатомрегулюванням 

видана ліцензія експлуатуючій організації ЦСВЯП на етапи життєвого циклу 

«будівництво та введення в експлуатацію» ЦСВЯП. 

3. Для СВЯП-1 ЧАЕС, згідно із умовами ліцензії на право експлуатації СВЯП-1 

розроблена Концепція зняття з експлуатації СВЯП-1.  

Крім цього, розділом 13 «Зняття з експлуатації» ЗАБ СВЯП-1 надається опис 

загальної концепції зняття з експлуатації СВЯП-1 та розглядається декілька підходів до 
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зняття з експлуатації цієї установки. Остаточний варіант зняття з експлуатації буде 

обраний на кінцевій стадії експлуатації СВЯП-1. 

 4. Для Сховища ВЯП сухого типу (СВЯП-2) в попередньому звіті з аналізу безпеки 

надається опис загальної концепції зняття з експлуатації СВЯП-2 та розглядається декілька 

підходів до зняття з експлуатації цієї установки. Остаточний варіант зняття з експлуатації 

буде обраний на кінцевій стадії експлуатації СВЯП-2.  

 

G.4.3. Підтвердженість технологій, що використані при проектуванні, наявним 

досвідом, випробуванням чи аналізом 

За звітний період змін до вимог щодо підтвердженості технологій, що використані 

при проектуванні, наявним досвідом, випробуванням чи аналізом не відбулося (див. 

розділ G.4.3. НДУ-2011).  

На забезпечення зберігання ВЯП в ЦСВЯП буде використовуватися технологія 

сухого зберігання ВЯП, розроблена компанією Холтек Інтернешнл (США).  

Компанією Холтек розробляються та виготовляються контейнери для зберігання та 

перевезення ВЯП, які враховують різноманітність модифікацій ядерного палива та умов 

поводження з ним на енергоблоках АЕС у різних країнах. 

Холтек є лідером галузі у впровадженні інноваційних технологій сухого зберігання 

і перевезення ВЯП, які будуть використовуватися при зберіганні ВЯП в ЦСВЯП, зокрема:  

• технологія багатоцільового контейнера, 

• вертикальний вентильований захисний контейнер для зберігання, 

• зберігання і транспортування палива з високим рівнем вигорання, 

• примусове осушення гелієм, 

• композитний нейтронно-поглинаючий матеріал на основі металевої матриці, стійкий 

при дії високої температури 

•  перевантажувальний контейнер із біологічним захистом, 

• перевантаження ВЯП з низьким дозовим навантаженням, 

• універсальний транспортний контейнер з високим тепловим навантаженням. 

В ЦСВЯП буде використовуватися наступні різновиди контейнерів: 

• багатоцільові контейнери БЦК-31 (для розміщення 31 ВТВЗ реакторів ВВЕР-1000); 

• багатоцільові контейнери БЦК-85 (для розміщення 85 ВТВЗ реакторів ВВЕР-440); 

• Контейнери зберігання HI-STORM 190 (для забезпечення зберігання ВЯП, розміщене 

в БЦК-31 чи БЦК-85) 

• HI-STAR 190 ML (для перевезення ВЯП, розміщене в БЦК-31 чи БЦК-85); 

• HI-TRAC 190 (для забезпечення завантаження ВЯП в БЦК та їх розміщення в HI-

STAR 190 ML). 

Контейнери призначені для зберігання ВЯП протягом 100 років, БЦК будуть 

двостінними. 

Технологія зберігання та перевезення ВЯП Холтек використовується більш ніж на 70 

енергоблоках з реакторами на легкій воді в США, Великобританії, Мексиці, Іспанії, 

Швейцарії, Бельгії, Швеції, Південній Кореї, Китаї та буде використовуватися в Україні та 

Словенії. 
 

 

G.5. Оцінка безпеки установок (ст. 8)  
Кожна Сторона, що домовляється, вживає відповідних заходів для забезпечення того, щоб: 

 i) до початку спорудження установки для поводження з відпрацьованим паливом було 

проведено системну оцінку безпеки та екологічну експертизу, співставні з ризиком, пов'язаним 
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з установкою, та такі, що охоплюють весь строк її експлуатації; 

 ii) до початку експлуатації установки для поводження з відпрацьованим паливом було 

підготовлено оновлені та детальні варіанти оцінки безпеки та екологічної експертизи для тих 

випадків, коли буде визнано необхідним доповнять оцінки, згадані в пункті i).  

 

G.5.1. Оцінка безпеки та екологічна експертиза  

За звітний період змін до вимог оцінки безпеки та екологічної експертизи не 

відбулося (див. розділ G.5.1. НДУ-2014). 

Обґрунтування безпеки зберігання відпрацьованого ядерного палива в ССВЯП 

реакторів типу ВВЕР-1000 ВП ЗАЕС виконано експлуатуючою організацією  і 

представлено у Звіті з аналізу безпеки ССВЯП ЗАЕС та погоджено Держатомрегулювання 

як таке, що підтверджує відповідність рівня безпеки сухого сховища відпрацьованого 

ядерного палива вимогам норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.  

У зв’язку з впровадженням у ВП ЗАЕС ТВЗА для обґрунтування можливості 

відправки відпрацьованих ТВЗА на зберігання до ССВЯП ЗАЕС розроблено та погоджено 

з Держатомрегулювання документ «Доповнення до аналізу безпеки ССВЯП ЗАЕС. 

Зберігання ТВЗА у ССВЯП ВП ЗАЕС», яке є невід’ємною частиною ЗАБ. 

Крім того, протягом 2015-2016 років ДП «НАЕК «Енергоатом» проведено чергову 

переоцінку безпеки ССВЯП, результати якої відображені у звіті з періодичної переоцінки 

(ЗППБ). У серпні 2016 року Держатморегулюванням був схвалений ЗППБ ССВЯП. 

Наступна переоцінка буде проведена у 2025 році. 

В рамках проектування СВЯП-2 ДСП ЧАЕС був розроблений попередній звіт з 

аналізу безпеки (ПЗАБ) СВЯП-2, до якого було отримано позитивний висновок державної 

експертизи з ядерної та радіаційної безпеки. 

Висновок державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки щодо проекту 

будівництва та матеріалів обґрунтування безпеки СВЯП-2 ДСП ЧАЕС показав, що обрана 

технологія зберігання ВЯП, з точки зору забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, є 

підхожою і відповідає прийнятій в Україні політиці проміжного зберігання ВЯП. 

Принципи забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, використані під час розробки 

проекту, відповідають національним нормативно-правовим актам і підходам до 

забезпечення безпеки.  

 

G.5.2. Переоцінка безпеки в процесі будівництва та введення в експлуатацію 

 За звітний період змін до вимог переоцінки безпеки в процесі будівництва та 

введення в експлуатацію не відбулося (див. розділ G.5.2. НДУ-2011). 

20.02.2013 ДСП ЧАЕС отримана ліцензія ЕО № 001002 на право здійснення 

діяльності «будівництво та введення в експлуатацію ядерної установки» (сховище 

відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2)». 

Проміжний ЗАБ, що надаватиметься у Держатомрегулювання для отримання дозволу 

на введення до експлуатації в рамках зазначеної ліцензії, повинен містити приведені 

докази відповідності рівня безпеки збудованого СВЯП проектному рівню безпеки, а також 

обґрунтування безпеки змін, доповнень та коригувань проекту, здійснених на етапі 

будівництва, передпускових перевірок та випробувань СВЯП. Надалі остаточний ЗАБ, 

доопрацьований за результатами введення в експлуатацію, додаватиметься ЕО до заяви на 

отримання ліцензії на експлуатацію СВЯП. На цьому етапі проводитиметься його чергова 

експертна оцінка. 
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G.6. Експлуатація установок (ст. 9) 
 Кожна Сторона, що домовляється, вживає відповідних заходів для забезпечення того, щоб: 

 i) ліцензія на експлуатацію установки для поводження з відпрацьованим паливом гуртувалась 

на відповідних оцінках, про які йдеться в Статті 8, та залежала від завершення програми 

введення в експлуатацію, яка підтверджує, що споруджена установка відповідає проекту та 

вимогам безпеки; 

 ii) були встановлені та в міру необхідності переглядались експлуатаційні межі та умови, що їх 

визначено шляхом випробувань, досвіду експлуатації та оцінок, про які йдеться в Статті 8; 

 iii) експлуатація, технічне обслуговування, контроль, інспектування та випробування 

установки для поводження з відпрацьованим паливом здійснювались у відповідності до 

встановлених процедур; 

 iv) інженерно-технічна підтримка у всіх пов'язаних з безпекою галузях надавалась протягом 

строку експлуатації установки для поводження з відпрацьованим паливом; 

 v) власник ліцензії своєчасно доповідав регулюючому органу про інциденти, суттєві з точки 

зору безпеки; 

 vi) було розроблено програми збору та аналізу відповідної інформації про досвід експлуатації, 

та за їх результатами, в разі необхідності, вживалися заходи; 

 vii) плани зняття з експлуатації установки для поводження з відпрацьованим паливом 

готувались та, в міру необхідності, оновлювались з використанням інформації, отриманої 

протягом строку експлуатації цієї установки, та щоб такі плани розглядались регулюючим 

органом.  

 

G.6.1. Ліцензування експлуатації установок  

За звітний період змін щодо процедури ліцензування експлуатації установок не 

відбулося (див. розділ G.6.1 НДУ-2014).  

 

G.6.2. Встановлення та перегляд експлуатаційних меж та умов 

Інформація щодо встановлення та перегляду експлуатаційних меж та умов ядерних 

установок наведена у пункті G.6.2. НДУ-2003. Відповідно до вимог документа “Основні 

положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива 

сухого типу“ у проекті мають бути встановлені експлуатаційні межі та умови, що мають 

переглядатися експлуатуючою організацією з періодичністю, встановленою 

Держатомрегулювання.  

В Україні на поточний час експлуатується ССВЯП для ВЯП реакторів типу ВВЕР-

1000 ВП ЗАЕС та СВЯП-1 ЧАЕС.  

В 2016 році завершено переоцінку безпеки ССВЯП ВП ЗАЕС на підставі якої було 

складено «Отчет по периодической переоценке безопасности сухого хранилища 

отработавшего ядерного топлива ОП ЗАЭС». Який отримав позитивний висновок 

державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки та погодженній 

Держатомрегулюванням України.  

Переоцінка показала наступне: 

На майданчику ССВЯП за звітний період не зафіксовано відхилень від нормальної 

експлуатації та аварійних ситуацій. 

Різниця температури повітря на виході з вентиляційних каналів та температурою 

навколишнього повітря для всіх ВКЗ не досягала 610С - межа нормальної експлуатації, 

визначена ЗАБ. 

За межами зовнішньої огорожі майданчика ССВЯП (на відстані 50 метрів) МЕД 

гамма-випромінювання знаходиться на рівні природного фону, характерного для регіону 

розташування Запорізької АЕС 0,12 ÷ 0,13 мкЗв/год. 
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Підтверджено правильність обраного підходу до зберігання відпрацьованого 

ядерного палива. 

ССВЯП не чинить негативного впливу на навколишнє середовище та показує високий 

рівень екологічної безпеки. 

 

G.6.3. Процедури експлуатації 

Інформація щодо процедур експлуатації СВЯП наведена у пункті G.6.3 НДУ-2011. 

 

G.6.4. Інженерно-технічна підтримка експлуатації 

 Інформація щодо інженерно - технічної підтримки експлуатації СВЯП наведена у 

пункті G.6.4 НДУ-2011. 

Наукову та інженерно-технічну підтримку експлуатації установок для поводження 

з ВЯП здійснює ВП «Науково-технічний центр» ДП НАЕК «Енергоатом» у співпраці з 

науково-дослідними установами такими, як:  

• Інститут ядерних досліджень НАН України; 

• Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України; 

• Інститут проблем безпеки НАН України. 

 На даний час пріоритетними напрямками робіт з наукової та інженерної-технічної 

підтримки поводження з ВЯП є: 

• дослідження поведінки оболонок твел в умовах довготривалого зберігання в сховищах 

«сухого» типу з метою обґрунтування гранично-допустимих термінів безпечного 

сухого зберігання твел; 

•  розроблення Концепції поводження з ВЯП АЕС України з урахуванням визначення 

можливих напрямків розвитку ЯПЦ на довготривалу перспективу та з визначенням 

заключної стадії ядерно-паливного циклу, обрання технології безпечного поводження з 

ВЯП після завершення періоду його тривалого зберігання; 

• реакторні випробування та впровадження в атомну енергетику (зокрема в контейнери 

ССВЯП) бетонів з покращеними нейтронно-захисними властивостями на основі 

гідриду титану за технологією, розробленою в ІПМ НАН України, та їх випробування в 

ІЯД НАН України. 

 Прикладом співпраці фахівців ДП НАЕК «Енергоатом» та інститутів Національної 

Академії Наук України може стати створення: 

• прототипу установки оперативного контролю вигоряння ВЯП ВВЕР-1000, що дозволяє 

розробити вітчизняну установку контролю вигоряння ВЯП з характеристиками, що 

перевищують закордонні аналоги; 

• нового нейтронно-захисного матеріалу на основі гідридів титану та одержання двох 

патентів України - № 56381 «Нейтронно-захисний гідрид титану» та № 56382 «Високо-

водневий сповільнювач нейтронів гідриду цирконію».  

З метою дослідження умов сухого зберігання ВЯП реакторів типу ВВЕР-1000 ДП 

«НАЕК «Енергоатом» продовжує реалізувати довгострокову програму робіт з дослідження 

умов зберігання відпрацьованого ядерного палива. Ця програма спрямована на отримання 

результатів, якими підтверджується достатність або надмірний консерватизм прийнятих 

обмежень щодо експлуатації СВЯП сухого типу при забезпеченні виконання вимог 

безпеки на встановленому рівні. 

 

G.6.5. Повідомлення регулюючому органу про інциденти, суттєві стосовно безпеки 

 За звітний період змін щодо порядку повідомлення регулюючому органу про інциденти, 

суттєві стосовно безпеки не відбулося(див. розділ G.6.5 НДУ-2011). 
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Зокрема, діючим нормативним документом «Положення про порядок розслідування 

та облік порушень у роботі атомних електричних станцій» НП 306.2.100-2004 (Положення) 

встановлено наступний порядок інформування регулюючого органу про інциденти 

(порушення), пов’язані з падінням та/або пошкодженням ТВЗ, ТВЕЛ, ПЕЛ (поглинаючих 

елементів) при транспортно-технологічних операціях із СЯП або ВЯП (категорії П01, П02, 

П06): 

1. Оперативне повідомлення про інцидент (порушення) передається начальником зміни 

АЕС або посадовою особою за його дорученням по телефону негайно (П01, П02) або 

протягом однієї години (П06) після виявлення інциденту (порушення) оперативному 

черговому Держатомрегулювання та начальнику Державної інспекції з ядерної та 

радіаційної безпеки на АЕС. 

2. Попереднє повідомлення про інцидент підписане головним інженером АЕС та 

начальником Державної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки на АЕС надсилається 

по телефонній або електронній мережі до регулюючого органу та до Департаменту 

оцінки ядерних установок регулюючого органу. 

3. При потребі підписане тими ж особами додаткове (уточнююче) повідомлення 

надсилається в ті ж адреси, що і Попереднє повідомлення, впродовж 5 діб. 

Вказані вимоги виконуються ДП НАЕК «Енергоатом» безумовно. 

Також з метою удосконалення системи аварійної готовності ДП НАЕК 

«Енергоатом», з урахуванням пропозицій Держатомрегулювання щодо підсилення служби 

протиаварійної готовності та кризового реагування у позаштатних ситуаціях та аварійних 

режимах, а також щодо додаткового моніторингу ядерних об’єктів, і на виконання наказу 

ДП «НАЕК «Енергоатом» від 22.11.2011 № 989 у складі ВП «Аварійно-технічний центр» 

утворено групу моніторингу ядерних установок у кількості п’яти осіб, працюючу за 

наскрізним графіком (цілодобове чергування). 

Основними функціями цієї групи визначено: 

• здійснення взаємодії (передання та приймання інформації) з органами державної влади 

та іншими організаціями, відповідальними за прийняття рішень, введення в дію та 

реалізацію планів аварійного реагування у кризових ситуаціях, аварійних ситуаціях та 

при аваріях на ядерних об’єктах; 

• постійний моніторинг параметрів енергоблоків, що визначає критичні функції безпеки, 

дотримання меж та умов безпечної експлуатації реакторних установок, стан готовності 

каналів систем безпеки; 

• забезпечення інформаційної підтримки служб відомчого нагляду, а також відповідних 

служб органів державної влади про роботу обладнання, важливого для безпеки 

експлуатації АЕС, його регламентовані параметри та стани; 

• участь у протиаварійних тренуваннях та навчаннях шляхом використання усіх систем 

комунікацій, обладнання, персоналу та процедур, які перебувають у веденні цієї групи; 

• підтримка у постійній готовності обладнання та систем комунікацій, призначених для 

роботи у кризових та аварійних режимах, їх тестування та перевірки, включаючи 

перевірки комунікацій із закордонними партнерами, встановлені згідно з умовами 

міжнародних конвенцій та договорів; 

• ведення комп’ютеризованої бази даних кризових центрів України та інших країн. 

Система аварійного планування передбачає перевірки аварійної готовності на 

державному та об’єктовому рівнях шляхом проведення аварійних навчань і тренувань. 

Забезпечуються заходи з інформування населення, державних установ та 

міжнародних організацій. 
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G.6.6. Аналіз інформації про експлуатацію установки 

Інформація щодо аналізу інформації про експлуатацію установки наведена у пункті 

G.6.6 НДУ-2011 

 

G.6.7. Планування зняття з експлуатації установок 

Інформація стосовно вимог законодавства України в частині планування зняття з 

експлуатації ядерних установок, представлених сховищами ВЯП, а також фактичний стан 

розробки планів зняття з експлуатації, надано у розділі G.4.2 цієї Доповіді.  

 

G.7. Захоронення ВЯП (ст. 10)  

Як зазначалось у розділі В.1. цієї Доповіді Енергетичною стратегією України на 

період до 2035 року, визначено, що для ВЯП АЕС України передбачається реалізувати так 

зване «відкладене» рішення – тривале (50 років і більше) зберігання ВЯП з наступним 

визначенням та ухваленням остаточного рішення щодо його переробки або захоронення. 

        Згідно із завданням 3 Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з 

РАВ, на комплексі "Вектор", проектується сховище для довгострокового зберігання 

високоактивних РАВ, що утворюються після переробки в Російській Федерації ВЯП 

українських АЕС. 

         Для остаточного захоронення високоактивних та довгоіснуючих РАВ, у тому числі 

РАВ від переробки ВЯП, відповідно до Стратегії поводження з РАВ в Україні, планується 

створення геологічного сховища.  

Відповідно до п. 5 Указу Президента України від 13.04.2016 №141 «Про додаткові 

заходи щодо перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему та 

відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської 

катастрофи» Кабінету Міністрів України доручено забезпечити розроблення з урахуванням 

Директиви Ради 2011/70/EURATOM від 19 липня 2011 року та затвердження державної 

екологічної програми щодо поводження з відпрацьованим ядерним паливом (далі - ВЯП) 

вітчизняних атомних електростанцій (далі - АЕС). З метою виконання зазначеного було 

створено відповідну міжвідомчу робочу групу.  

До складу цієї робочої групи увійшли представники Комітету Верховної Ради 

України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи, Комітету Верховної ради України з питань паливно-

енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, Міненерговугілля, 

Мінприроди, Держатомрегулювання, ДАЗВ, Інституту геологічних наук, Інститут геохімії 

навколишнього середовища, Інституту проблем математичних машин і систем, Інституту 

ядерних досліджень, НІЦ Радіогідрогеоекологічних полігонних досліджень, ННЦ 

Харківський фізико-технічний інститут, Національний інститут стратегічних досліджень, 

ДНТЦ ЯРБ, ДП «НАЕК «Енергоатом», ДСП ЧАЕС, ДК «УкрДО «Радон». Голова 

міжвідомчої робочої групи обрано Голову Державного агентства України з управління 

зоною відчуження. 

З розгляду цього питання відбулась низка засідань цієї міжвідомчої робочої групи, 

на яких в ході широких дискусійних обговорень була підтримана пропозиція розробки 

спільної довгострокової (на 100 років) Концепції державної програми поводження з 

відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами.  

 

 

Розділ Н. БЕЗПЕКА ПОВОДЖЕННЯ З РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ 
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H.1. Загальні вимоги відносно безпеки (ст. 11) 
Кожна Сторона, що домовляється, вживає відповідних заходів для забезпечення належного 

захисту окремих осіб, суспільства в цілому та навколишнього природного середовища від 

радіологічних та інших ризиків на всіх стадіях поводження з радіоактивними відходами. 

 При цьому кожна Сторона, що домовляється, вживає відповідних заходів з тим, щоб: 

 i) забезпечити належну увагу питанням критичності та відводу залишкового тепла, що 

виникає під час поводження з радіоактивними відходами; 

 ii) забезпечити, щоб утворення радіоактивних відходів підтримувалось на якомога нижчому 

практично досяжному рівні; 

 iii) врахувати взаємозалежність різних стадій поводження з радіоактивними відходами; 

 iv) передбачити ефективний захист окремих осіб, суспільства в цілому та навколишнього 

природного середовища шляхом застосування на національному рівні відповідних методів 

захисту, затверджених регулюючим органом, в рамках свого національного законодавства, що 

належним чином враховує схвалені на міжнародному рівні критерії та норми; 

 v) врахувати біологічні, хімічні та інші ризики, що можуть бути пов'язані з поводженням з 

радіоактивними відходами; 

 vi) уникати вчинення дій, що мають обґрунтовано передбачувані негативні наслідки для 

прийдешніх поколінь, серйозніші за ті, що припускаються щодо нинішнього покоління; 

 vii) не покладати надмірного тягаря на прийдешні покоління.  

 

Загальні вимоги щодо забезпечення безпеки на усіх стадіях поводження з РАВ 

встановлено у законодавчих та нормативних документах, вказаних у пункті Н.1 НДУ-2008. 

У Додатку 6 цієї доповіді вказані нормативно-правові акти, введені в дію за період з 2014 

до 01.07.2017. 

Підтвердження дотримання ліцензіатами вимог безпеки здійснюється в рамках оцінки 

безпеки об’єктів, призначених для поводження з РАВ та діяльності щодо поводження з 

РАВ, шляхом аналізу щорічних звітів із дотримання вимог радіаційної безпеки при 

експлуатації об’єктів та шляхом здійснення державного нагляду. 

Відповідно до встановлених вимог регулюючих органів ліцензіат здійснює 

періодичну переоцінку безпеки, з урахуванням досвіду здійснення діяльності. 

 

H.1.1. Забезпечення підкритичності та відводу залишкового тепла  

У класифікації РАВ, встановленій у «Основних санітарних правилах забезпечення 

радіаційної безпеки України», категорія високоактивних РАВ (ВАВ) розподіляється на дві 

підкатегорії: 

- «низькотемпературні» – ВАВ, питоме тепловиділення яких у місцях тимчасового 

зберігання або в захороненнях не перевищує 2 кВт/м3; 

- «тепловидільні» – ВАВ, питоме тепловиділення яких становить 2 і більше кВт/м3. 

 Відповідно до нормативного документу Вимоги до упаковок для довгострокового 

зберігання та захоронення високоактивних РАВ від переробки ВЯП: 

 - при встановленні вимог до упаковок ВАВ, рівень тепловиділення упаковки РАВ 

обмежується таким чином, щоб забезпечувалася стабільність фізичних, хімічних і 

механічних характеристик упаковки РАВ протягом визначеного проектом сховища строку; 

 - при встановлені вимог до форми ВАВ, вміст подільних матеріалів у формі ВАВ 

обмежується таким чином, щоб виключити умови виникнення критичності упаковки РАВ. 

При обґрунтуванні підкритичності упаковки РАВ необхідно враховувати наявність та 

кількість таких радіонуклідів: 

 

Радіонуклід Хімічний символ 
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Уран U-232, U-234, U-235, U-236 

Нептуній Np-237 

Плутоній Pu-238, Pu-239, Pu-240, Pu-241, Pu-242  

Америцій Am-241, Am-242m, Am-243 

Кюрій Cm-243, Cm-244, Cm-245 

  

           Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 04.07.2012 

№ 485 введений  в дію нормативний документ  «Вимоги до контейнерів та упаковок для 

довгострокового зберігання ВАВ від переробки ВЯП реакторів ВВЕР-440, що 

повертаються в Україну з Російської Федерації». Вони встановлюють, що: 

- питоме тепловиділення форми ВАВ, що повертаються в Україну, не повинно 

перевищувати 2 кВт/м3; 

- концентрації подільних радіонуклідів мають визначатися шляхом лабораторних 

вимірювань, а розрахунки підкритичності проводитися з урахуванням можливої 

неоднорідності розподілу таких радіонуклідів в упаковці. 

Виходячи з технології отримання осклованих ВАВ, та інформації, що надана 

українській стороні від ФДУП «ВО «Маяк», тепловиділення форми ВАВ становить не 

більше 2 кВт/м3, термін служби пеналу з осклованими ВАВ розрахований на 250 років. 

Проектом сховища осклованих ВАВ на комплексі «Вектор» передбачено природну 

вентиляцію модулів сховища з забезпеченням тепловідведення від пеналів з ВАВ. Це 

відповідає рекомендаціям МАГАТЕ щодо пріоритетності пасивних засобів забезпечення 

безпеки. В разі перевищення встановленого граничного значення температури передбачено 

вмикати примусову вентиляцію. 

Для перевірки наданої інформації в Проекті будівництва сховища осклованих ВАВ 

передбачено на етапі робочого проектування виконати науково-дослідну роботу «Розробка 

теплофізичних моделей та розрахунковий аналіз відведення тепла, вибір оптимальних 

режимів вентиляції модулів сховища», за результатами якої визначити оптимальні ділянки 

для надходження повітря припливної вентиляції і відбору повітря витяжної вентиляції. 

Також передбачено уточнення критерію температури повітря, при якому потрібне 

ввімкнення примусової вентиляції. 

Для попередження критичної події проектом сховища передбачено ряд заходів для 

поглинання нейтронів, а саме проектантом сховища запропоновано 2 можливих варіанти 

застосування поглинача нейтронів: 

- виконання елементів конструкції комірки для зберігання упаковок з ВАВ в секціях 

сховища з борвмісних матеріалів; 

- заповнення направляючих труб комірки для зберігання упаковок з ВАВ борвмісним 

матеріалом (наприклад В4С). 

Вибір варіанту застосування поглинача нейтронів та щільність заповнення сховища 

ними можливий за результатами відповідної науково-дослідної роботи «Забезпечення 

ядерної безпеки (підкритичності) в модулі сховища для довгострокового зберігання 

осклованих високоактивних радіоактивних відходів, що повертаються із Російської 

Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС з реакторами 

ВВЕР-440», виконання якої передбачено затвердженим проектом сховища. 
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H.1.2. Забезпечення мінімізації утворення РАВ 

Основні положення законодавства щодо забезпечення мінімізації утворення РАВ 

наведені у пункті Н.1.2. НДУ-2011.  

Комплексна програма поводження з РАВ у ДП «НАЕК «Енергоатом» є 

основоположним документом експлуатуючої організації, який визначає основні напрями її 

діяльності, технічні та організаційні заходи із поводження з РАВ, зокрема: з мінімізації 

утворення РАВ, з удосконалення діючих систем поводження з РАВ на майданчиках ВП 

АЕС, з будівництва КПРАВ, удосконалення транспортно-технологічної схеми поводження 

з упаковками РАВ, тощо. 

З метою мінімізації утворення РРВ у звітному періоді на АЕС щорічно виконується 

аналіз джерел та кількості утворення трапних вод та РРВ. За результатами проведення 

аналізу на АЕС розроблені та виконуються заходи з мінімізації утворення РРВ, серед них: 

усунення протікань басейнів витримки, зміна режимів регенерації фільтрів установок 

спецводоочищення, розділення потоків рідких радіоактивних середовищ, застосування 

сучасних технологій дезактивації обладнання, приміщень та ЗІЗ персоналу, контроль та 

облік надходження трапних вод від підрозділів АЕС тощо. 

Важливим аспектом поводження з ТРВ є виконання заходів щодо мінімізації їх 

утворення. Завдяки проведеним заходам з мінімізації утворення ТРВ (встановлення лімітів 

надходження РАВ, впровадження повторного використання теплоізоляції, обмеження 

внесення до зони суворого режиму пакувальних матеріалів, роздільний збір та утилізація 

чистої та забрудненої стружки тощо) досягнуто досить значних показників зменшення 

надходження РАВ на зберігання до сховищ на проммайданчиках ВП АЕС. Однак, слід 

зазначити, що в періоди проведення ППР, а також при реалізації заходів з реконструкції та 

модернізації з метою продовження термінів експлуатації енергоблоків, утворення ТРВ 

характеризується нерівномірністю показників. 

У результаті реалізованих організаційно-технічних заходів і посилення контролю за 

виконанням Комплексної програми є наявною тенденція зниження щорічних темпів 

утворення та накопичення РАВ. 

На кожній АЕС, включаючи Чорнобильську АЕС, розроблені і затверджені значення 

контрольних рівнів утворення і надходження до сховищ рідких і твердих РАВ, які 

періодично переглядаються в сторону зменшення в залежності від реальних рівнів 

утворення РАВ, досягнутих внаслідок реалізації заходів з мінімізації утворення 

радіоактивних відходів у ДП НАЕК «Енергоатом» та ДСП ЧАЕС. З 2016 року у ВП АЕС 

введені в дію нові регламенти «Контрольні рівні утворення і надходження до сховищ 

РАВ». 

На ДСП ЧАЕС організаційні та технічні заходи з підтримання на мінімально 

можливому рівні обсягів утворення РАВ включають: 

- дезактивацію демонтованого радіаційно-забрудненого обладнання; 

- звільнення від регулюючого контролю радіоактивних матеріалів у вигляді 

фрагментів обладнання та металоконструкцій 

- експлуатацію майданчика тимчасового складування технологічних матеріалів, 

що утворюються в ході робіт з перетворення ОУ на екологічно безпечну систему і можуть 

бути повторно використані при будівельних роботах. 

Дезактивація фрагментів обладнання та металоконструкцій з вуглецевої сталі, 

нержавіючої сталі та кольорового металу у вигляді частин турбін турбогенератора, 

тубопроводів та обмоток трансформаторів, промконтурів тепломереж, металоконструкцій 

післяаварійної автобронетехніки виконується хімічним та гідравлічними методами 

(апаратом високого тиску). 
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  На ДСП ЧАЕС, в рамках проекту INSC U3.01/11E створюється установка для 

звільнення матеріалів від регулюючого контролю, разом із розробкою стандартів, методик 

та процедур для звільнення матеріалів від регулюючого контролю, із урахуванням кращої 

міжнародної практики. 

 

H.1.3. Врахування взаємозалежності різних стадій поводження з РАВ  

        Вимоги щодо забезпечення взаємозалежності різних стадій поводження з РАВ 

визначені у ряді нормативних документів. Основні з них наведені у пункті Н.1.3 НДУ-

2008.  

    Стратегічні напрями та практичні заходи щодо забезпечення взаємозалежності різних 

стадій поводження з РАВ наведено у пунктах В.3, В.4.1 - В.4.4 цієї Доповіді. Основні з них 

включають створення і впровадження цілісної інфраструктури поводження з 

радіоактивними відходами в Україні. 

          Також продовжуються дії з удосконалення нормативно-правового забезпечення, у 

тому числі, заходи з розробки та впровадження системи класифікації РАВ відповідно до 

способу їх захоронення. Див. пункт В 5. цієї Доповіді.  

Головним напрямком технічної політики ДП «НАЕК «Енергоатом» з поводження з 

РАВ є створення сучасної інфраструктури поводження з РАВ, яка повинна забезпечувати 

взаємозалежність всіх стадій поводження з РАВ від збирання до передачі їх на 

захоронення, а саме: 

 - безпечні збирання та первинну переробку РАВ до стану, що є прийнятним для 

тимчасового зберігання у сховищах на майданчиках АЕС; 

 - переробку РАВ з метою отримання кінцевого продукту, який може бути переданий 

на довгострокове зберігання та захоронення.  

На ДСП ЧАЕС розроблена та діє “Програма поводження з радіоактивними 

відходами на майданчику ДСП «Чорнобильська АЕС”. Метою програми, є створення та 

забезпечення функціонування інтегрованої оптимізованої схеми поводження з РАВ на 

ЧАЕС з урахуванням існуючих та запланованих до будівництва на ДСП ЧАЕС і у зоні 

відчуження об’єктів, призначених для поводження з РАВ. Інтегрована схема поводження з 

РАВ ЧАЕС дозволить забезпечити поводження з усіма потоками РАВ на ДСП ЧАЕС, як 

накопичених під час експлуатації та тих, що утворилися під час ліквідації Чорнобильської 

катастрофи, так і тих що будуть утворюватися при знятті з експлуатації та роботах на 

об’єкті «Укриття». 

         На комплексі «Вектор»  за проектом INSC U4.01/11А «Підтримка у створенні 

установок з переробки радіоактивних відходів на комплексі «Вектор» розпочато 

проектування Технологічного корпусу з переробки низько- та середньоактивних ТРВ. Цей 

об’єкт має забезпечити централізовану переробку РАВ від невеликих виробників, для яких 

створення власних об’єктів з переробки РАВ є економічно, а також невеликих потоків 

РАВ.    

 

H.1.4. Забезпечення ефективного захисту окремих осіб, суспільства та 

навколишнього природного середовища 

Система радіаційного захисту персоналу, населення та навколишнього природного 

середовища, заходи, що здійснюються для забезпечення радіаційного захисту в Україні 

при поводженні з РАВ викладено у пункті F.4 цієї Доповіді.  

 

H.1.5. Врахування біологічних, хімічних та інших ризиків  

Вміст у складі РАВ біологічних, хімічно-активних, токсичних, самозаймистих або 

вибухонебезпечних речовин має враховуватися при визначенні методів та технологій 
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сортування, попередньої обробки та переробки РАВ. Має бути досягнуто недопущення 

негативного впливу цих речовин на подальших стадіях поводження з РАВ – при зберіганні 

та захороненні РАВ.  

Згідно із вимогами нормативних документів: 

- РАВ, що містять хімічно-активні речовини мають бути оброблені з метою повної 

нейтралізації цих речовин, для недопущення їх включення до складу упаковки РАВ; 

- вибухонебезпечні або самозаймисті РАВ мають бути переведені у безпечний стан у 

місці їх утворення; 

- горючі РАВ мають бути переведені у негорючий стан; 

- вміст органічних та біологічних речовин, а також комплексоутворюючих сполук 

(complexing agents) у складі РАВ обмежується з метою мінімізувати деградацію 

інженерних бар‘єрів сховища та порушення структурної стабільності упаковки РАВ ; 

- токсичні РАВ на захоронення не приймаються. 

 Допустимий вміст небезпечних речовин в упаковці РАВ оцінюється при проведенні 

оцінки безпеки сховища РАВ, виходячи з розрахунків сумарного впливу на здоров'я 

людини радіаційних та інших небезпечних чинників. 

 

H.1.6. Уникнення передбачуваних негативних наслідків для прийдешніх 

поколінь, серйозніших ніж для нинішнього покоління 

Згідно із основним принципами державної політики у сфері використання ядерної 

енергії, визначеними у статті 5 Закону України «Про використання ядерної енергії та 

радіаційну безпеку», будь-яка діяльність у сфері використання ядерної енергії не має 

призводити до більшого негативного впливу на майбутні покоління ніж той, що 

допускається для нинішнього покоління.  

Забезпечення практичної реалізації цього принципу набуває особливого значення при 

здійсненні діяльності із захоронення та довгострокового (більше ніж 50 років) зберігання 

РАВ, оскільки період існування таких об’єктів перевищує термін життя одного покоління. 

Тому, гарантування надійної ізоляції РАВ від навколишнього природного середовища при 

їх захороненні та довгостроковому зберіганні є одним із принципів державної політики у 

сфері поводження з РАВ, відповідно до статті 3 Закону України «Про поводження з 

радіоактивними відходами».  

Надійна ізоляція РАВ на практиці забезпечується системою взаємодоповнювальних 

природних і інженерних бар’єрів, яка має забезпечувати безпеку протягом терміну 

потенційної небезпеки РАВ, з урахуванням можливих зовнішніх впливів природного та 

техногенного походження та демонструється при обґрунтуванні безпеки сховищ РАВ. 

Доведення не перевищення радіаційного впливу на населення у довгостроковий 

період після закриття сховища РАВ, відповідно норм радіаційної безпеки, здійснюється за 

результатами оцінки безпеки сховищ. Відповідно до нормативних вимог оцінка безпеки 

сховищ для захоронення та довгострокового зберігання РАВ проводиться як на період 

експлуатації, так і на період після закриття сховища.  

Згідно із нормативними документами, при захороненні РАВ радіаційний захист 

майбутніх поколінь уважається забезпеченим (з урахуванням невизначеностей прогнозних 

оцінок на віддалене майбутнє), якщо оцінені ризики для здоров'я людини перебувають у 

діапазоні від 5Е-7 до 5Е-5 на рік. При цьому ризик 5Е-7 на рік розглядається як цільове 

значення, що використовується при оптимізації радіаційного захисту. У разі, якщо оцінене 

значення ризику перевищує 1E-6, але нижче 5Е-5 на рік, radiation protection is considered 

sufficient.  

Крім цього, має забезпечуватись зниження імовірності ненавмисного вторгнення до 

сховища, шляхом вибору місця розташування майданчика сховища, а також 
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запровадженням заходів активного та пасивного адміністративного контролю над 

сховищем, забезпеченням збереження відомостей щодо сховища. 

 

H.1.7. Зменшення надмірного тягаря на прийдешні покоління  

Поводження з РАВ має здійснюватися таким чином, щоб відповідальність за безпеку 

не перекладалась на майбутні покоління.  

Стосовно діяльності із захоронення РАВ це реалізується шляхом впровадження 

пасивного режиму безпеки системи захоронення після завершення періоду активного 

адміністративного контролю. Це означає, що характеристики бар’єрів мають бути такими, 

щоб безпека сховища після того, як завершено активний контроль над сховищем, не 

залежала від моніторингу, нагляду, превентивних або коригуючи дій, а тривалість 

необхідного активного контролю була мінімальною.  

В Україні централізоване захоронення та довготривале зберігання РАВ буде 

здійснюватися на майданчику комплексу «Вектор» на території зони відчуження. Тому, 

необхідні заходи та тривалість активного і пасивного адміністративного контролю сховищ 

для захоронення та довгострокового зберігання РАВ будуть плануватись із урахуванням 

оцінки безпеки щодо сумарного радіаційного впливу об’єктів, призначених для 

поводження з РАВ на майданчику комплексу «Вектор», з урахуванням усіх розміщених та 

запланованих на цьому майданчику об’єктів, а також довгострокового статусу зони 

відчуження. 

Важливим є забезпечення надійного збереження інформації щодо усіх сховищ для 

захоронення РАВ, розміщених на території сьогоднішньої зони відчуження, щодо 

результатів оцінки їх сумарного впливу.  

         З урахуванням результатів комплексної оцінки радіологічної обстановки у зоні 

відчуження, яка пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, та використанням її 

території для поводження з ВЯП та РАВ, важливим є законодавче закріплення особливого 

статусу зони відчуження та зони спеціального промислового використання. 

 

Стосовно об’єктів, призначених для переробки та зберігання РАВ, у відповідності до 

нормативних вимог вже при проектуванні мають розроблятися проекти майбутнього 

зняття з експлуатації, які протягом періоду експлуатації об’єктів періодично мають 

переглядатися із урахуванням актуальних технологій та засобів.  

Щодо зменшення фінансового тягаря на прийдешні покоління має функціонувати 

фінансовий механізм щодо формування Державного фонду поводження з радіоактивними 

відходами, коли виробники РАВ на етапі своєї діяльності сплачують відповідні податкові 

внески, які спрямовуються на створення необхідної інфраструктури для поводження з 

РАВ. Детальніше питання фінансового забезпечення поводження з РАВ розглянуті у 

пунктах F 2.2, F 2.3 цієї Доповіді.  

 

H.2. Існуючі установки і практична діяльність в минулому (ст. 12) 

Кожна Сторона, що домовляється, своєчасно вживає відповідних заходів для розгляду: 

 i) безпеки будь-якої установки для поводження з радіоактивними відходами, що існує на 

момент набуття цією Конвенцією чинності для цієї Сторони, що домовляється, та 

забезпечення того, щоб, у разі необхідності, було виконано всі розумно здійсненні на практиці 

удосконалення з метою підвищення безпеки такої установки; 

 ii) результатів практичної діяльності в минулому з метою визначення необхідності будь-якого 

втручання з метою досягнення радіаційного захисту, беручи до уваги, що зменшення шкідливого 

впливу в результаті скорочення дози має бути достатнім для обґрунтування шкоди та витрат, 

включи соціальні, пов'язані з таким втручанням.  
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Перелік наявних об’єктів, призначених для поводження з РАВ станом на 01.07.2017 

наведено у додатку 3 цієї Доповіді. Інформація щодо експлуатації існуючих об’єктів, 

призначених для поводження з РАВ, наведена у пунктах В.4.1. – В.4.5.  

Перелік РАВ, що є результатом практичної діяльності в минулому наведено у пункті 

D.4.3 цієї Доповіді. 

 

H.2.1. Безпека існуючих установок  

Безпека існуючих об’єктів, призначених для поводження з РАВ, забезпечується та 

контролюється відповідно до технологічних регламентів та інструкцій з експлуатації та 

обслуговування, регламентів радіаційно-дозиметричного контролю та моніторингу 

навколишнього середовища, планів аварійного реагування, процедур забезпечення якості. 

Всі об’єкти, відповідно до проектів, обладнані системами радіаційного контролю, на 

територіях навколо сховищ РАВ облаштовані мережі спостережних свердловин для 

контролю за станом підземних та ґрунтових вод. Показники радіаційної обстановки на 

об’єктах та у навколишньому середовищі контролюються із встановленою періодичністю 

та порівнюються із встановленими контрольними рівнями. 

Забезпечуються адекватні засоби індивідуального захисту персоналу та ведеться 

індивідуальний дозиметричний контроль.  

Всі об’єкти, призначені для поводження з РАВ обладнані, також, технічними 

засобами забезпечення безпеки, такими як системи пожежної сигналізації та 

пожежогасіння, вентиляції та очищення повітря, спецканалізації, визначення та вилучення 

вологи, контролю протікань та рівня води (для сховищ РРВ), резервними ємностями, тощо. 

Установки з переробки РАВ мають у своєму складі системи управління та контролю 

технологічних процесів переробки РАВ.  

Відповідно до «Вимог до періодичності та змісту звітів, що надаються ліцензіатами у 

сфері використання ядерної енергії», ліцензіати щоквартально та щорічно надають 

регулюючому органу звіти з радіаційної безпеки об’єктів, призначених для поводження з 

РАВ, у яких надаються відомості про отримані дані за результатами радіаційно-

дозиметричного контролю та моніторингу, дотримання контрольних рівнів, аналіз 

випадків перевищення контрольних рівнів, вжиті заходи щодо вдосконалення безпеки.  

Результати щорічних звітів ліцензіатів та Державної інвентаризацій РАВ свідчать 

про задовільний стан діючої системи поводження з РАВ. Відхилень в роботі захисних 

систем об’єктів, призначених для поводження з РАВ, у звітному періоді не виявлено. 

Умови поводження з РАВ відповідають вимогам нормативних документів з безпеки. 

Протікань РАВ у ґрунт, втрат РАВ при транспортуванні та зберіганні немає.  

Усі зміни у проектній та експлуатаційній документації, реконструкція, модернізація, 

капітальний ремонт, що можуть вплинути на безпеку підлягають обов’язковій державній 

експертизі ядерної та радіаційної безпеки.  

 

H.2.2. Практична діяльність в минулому  

До «історичних» РАВ в Україні можуть бути віднесені: 

- РАВ, що захороненні за Радянських часів у сховищах державних міжрегіональних 

спеціалізованих підприємств з поводження з РАВ ДК «УкрДО «Радон»;  

- РАВ, що утворились в результаті Чорнобильської аварії та розміщені у ПЗРВ, 

ПТЛРВ, а також у ПУСО/ПЗВД;  

- РАВ, що утворилися внаслідок виконання військових програм колишнього СРСР. 

Відомості щодо цих РАВ наведені у пунктах 4.5, 4.6 Додатку 4 цієї Доповіді.  

Інформація щодо поточної діяльності стосовно цих сховищ РАВ наведена у пунктах 

В.4.3, В.4.4 цієї Доповіді.  
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Відповідно до Стратегії поводження з РАВ в Україні проводяться заходи щодо 

забезпечення безпеки цих пунктів, а саме підтримка безпечного стану, переоцінка безпеки, 

планування подальшої реабілітації, включаючи їх ліквідацію. 

 

Переоцінка безпеки сховищ РАВ ДМСК  

Для практичної реалізації завдань «Загальнодержавної цільової екологічної 

програми поводження з радіоактивними відходами», зокрема для прийняття обґрунтованих 

рішень щодо термінів та послідовності вилучення РАВ із законсервованих сховищ РАВ 

ДМСК мають бути проведені переоцінки безпеки ПЗРВ, розміщених на майданчиках 

кожного з ДМСК. 

Держатомрегулювання в рамках проекту INSC U3.01/08 розробила «Керівництво з 

переоцінки безпеки існуючих сховищ РАВ та критеріїв прийняття рішень стосовно 

подальших дій на цих об’єктах», яке рекомендоване ліцензіатам при переоцінці безпеки. 

При здійсненні переоцінки мають враховуватись дані щодо проектів сховищ із 

урахуванням проведених модернізацій чи реконструкцій; дані щодо радіонуклідного 

складу, активності та інших характеристик РАВ, розміщених у сховищах; дані по 

характеристикам майданчиків (гідрогеологічним, метрологічним, сейсмічним, 

демографічним тощо); інформація щодо подій та зовнішніх та природних факторів, що 

сталися за період існування сховищ та могли вплинути на стан їхньої безпеки; даних 

радіаційного контролю та моніторингу навколишнього середовища, отриманих за період 

експлуатації сховищ. 

ДК «УкрДО «Радон» виконав переоцінку безпеки сховищ радіоактивних відходів 

Харківського, Київського, Дніпропетровського та Львівського ДМСК. Експертизи цих 

переоцінок виконані Держатомрегулюванням із залученням українських та європейських 

експертів, в рамках регуляторних проектів INSC: UK/TS/39 та UK/TS/46. 

В подальшому передбачено проведення робіт щодо забезпечення прийнятних 

рішень безпечного поводження з РАВ, які зберігаються (зокрема, виконання оцінки стану 

інженерних бар’єрів сховищ). В залежності від вибору стратегії поводження з РАВ 

(вилучення відходів чи залишення на довгостроковий період часу) передбачається: 

- виконання оцінок довгострокових наслідків об’єктів у випадку, якщо деякі РАВ 

можуть залишатися на майданчиках ДМСК протягом довгого часу;  

- виконання опису об’єктів та представлення заходів з радіаційного захисту для 

демонстрації безпеки операцій щодо вилучення РАВ. 

 

Переоцінка безпеки ПЗРВ, ПТЛРВ у зоні відчуження 

В рамках виконання міжнародного проекту INSC – U4.01/10D проведені обстеження 

ПЗРВ та буртів і траншей РАВ на територіях ПТЛРВ, виконано переоцінку безпеки цих 

об’єктів. 

ПЗРВ «Підлісний» та ПЗРВ «ІІІ Черга ЧАЕС»: 

В ході індустріального проекту INSC U4.01/10D та регуляторного проекту INSC 

U3.01/10 (UK/TS/46), із залученням європейських експертів та застосуванням сучасних 

методологій оцінки безпеки було проведено оцінку безпеки ПЗРВ «Підлісний» та ПЗРВ 

«ІІІ черга ЧАЕС», яка підтвердила, що на поточний час, із урахуванням реалізованих 

проектів підвищення безпеки та стабілізації ці об’єкти забезпечують безпечне зберігання 

РАВ. Разом з цим необхідно продовжувати посилений відомчий контроль з обов’язковими 

заходами з управління старінням об'єктів і їх моніторингу для підтвердження надійності 

виконаних заходів.  
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           У перспективі має бути вирішене питання щодо вилучення РАВ із цих ПЗРВ та їх 

перезахоронення у сховищах відповідного типу. Підготовка до вилучення РАВ з цих ПЗРВ 

є частиною довгострокових заходів, які повинні бути реалізовані поетапно, після 

розроблення технологій вилучення, поводження та захоронення таких відходів. 

Вирішення питань та розроблення технологій з вилучення та поводження з РАВ 

ПЗРВ «Підлісний», рекомендовано координувати з діяльністю на об'єкті «Укриття».  

ПТЛРВ 

Після погодження Держатомрегулюванням підходу до оцінки безпеки, розробленого 

в рамках проекту, виконано оцінку безпеки ПТЛРВ і використано її результати для 

ранжування ПТЛРВ за їх потенційною небезпекою, а також визначено, де потрібно 

провести реабілітацію та розробити практичні реабілітаційні заходи.  

Основними висновками оцінки безпеки ПТЛРВ визначено: 

• ПТЛРВ є об'єктами ризику, які вимагають прийняття заходів щодо їх зниження для 

захисту населення, персоналу і навколишнього середовища. 

• Для більшості ПТЛРВ для забезпечення захисту населення, персоналу і 

навколишнього середовища достатнім є відомчий контроль протягом приблизно 500 років 

в межах певної території у зоні відчуження (орієнтовно 10 кілометрової зони). 

• оцінка деяких альтернативних сценаріїв (наприклад, пожежі, смерчу) показала, що 

персоналом і населенням можуть бути отримані допустимі дози опромінення. Проте 

заходи аварійної готовності можуть значно знизити вплив такої дози. 

 • Вилучення РАВ з певних буртів/траншей ПТЛРВ (і гарячих точок із забрудненого 

верхнього шару ґрунту) може бути обґрунтовано з точки зору підвищення безпеки 

персоналу і відвідувачів, а також зменшення загальної дози. 

• Після періоду, тривалістю 500 років відомчого контролю, більшість обмежень 

може бути знята.  

 

Оцінка безпеки та реабілітація ПУСО/ПЗВД за межами зони відчуження 

В період ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС в районах, прилеглих до зони 

відчуження, були створені пункти зберігання відходів дезактивації населених пунктів 

(ПЗВД), де розміщувалися верхній шар ґрунту, покрівельні матеріали, будівельне сміття 

тощо, та пункти санітарної обробки транспортних засобів (ПУСО). Всього є 53 

ПЗВД/ПУСО, із них 6 ПУСО. Із 53-х ПЗВД/ПУСО 26 розміщені в зоні відчуження. 

 В рамках проекту INSC U4.01/12D «Реабілітація майданчиків зберігання радіоактивних 

відходів, що утворилися внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, розташованих за 

межами зони відчуження» проведені додаткові обстеження та оцінки безпеки 

ПЗВД/ПУСО. Ці оцінки є основою здійснення ранжування об’єктів за рівнем небезпеки з 

метою прийняття рішень щодо планування подальших реабілітаційних заходів, включаючи 

першочергове вилучення РАВ з тих ПЗВД/ПУСО, для яких існує ризик втручання або 

оцінена доза опромінення населення при реалізації набору імовірних сценаріїв 

наближається або перевищує критерій 0,3 мЗв/рік.  

        Технічний стан окремих ПЗВД/ПУСО незадовільний (відсутні огорожа, 

попереджувальні знаки, дренажні канави для відведення води не функціонують, 

пошкоджено/відсутнє верхнє накриття). Планується розробити рекомендації по реалізації 

невідкладних заходів для приведення ПЗВД/ПУСО до прийнятного стану на період до 

вилучення із них відходів (в залежності від ступеню небезпеки). 

В рамках проекту оцінка та ранжування виконана для ПЗВД/ПУСО, які були 

обстежені в 2013-2015 роках – 13 ПЗВД та 6 ПУСО. За результатами оцінки виділено 4 

найбільш небезпечних об’єкти: 1 ПЗВД, 3 ПУСО. Ці 4 об’єкта будуть розглядатися, як 

першочергові для виконання заходів з реабілітації. Розроблена «Методологія безпечного 
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вилучення РАВ з ПЗВД/ПУСО і реабілітація ділянок об’єктів захоронення», заплановано 

вибір пілотного об’єкта, а також розглядаються критерії реабілітації території після 

вилучення відходів. 

 

Реабілітація пілотного сховища РАВ, яке утворилось в результаті реалізації військових 

програм колишнього СРСР 

На території України, з 70-80-х років минулого сторіччя залишилося декілька 

«історичних» об’єктів (сховищ), які містять радіоактивні відходи (РАВ), утворені в 

результаті військових програм колишнього СРСР. Переведення цих «історичних» сховищ 

у екологічно безпечний стан (реабілітація) шляхом вилучення та подальшого поводження з 

РАВ передбачено Завданням 12 «Загальнодержавної цільової екологічної програми 

поводження з радіоактивними відходами». 

З метою підтримки виконання цього завдання, Кабінетом Міністрів України 

укладено Імплементаційну угоду з Організацією НАТО з підтримки із поводження з 

радіоактивними відходами, що утворились внаслідок виконання військових програм 

колишнього СРСР в Україні, ратифіковану Законом України від 17.06.2015 № 526-VIII. В 

рамках Імплементаційної угоди реалізовано пілотний проект з вилучення РАВ із сховища 

«Вакуленчук» у Житомирській області, бенефіціарами якого виступили ДАЗВ та 

Держприкордонслужба. Це сховище було побудоване в кінці 70-х років минулого сторіччя. 

Всю інформацію щодо РАВ, що зберігаються у сховищі, було втрачено, проведені 

радіаційні обстеження показали, що в споруді знаходяться серед іншого, нейтронні 

джерела іонізуючого випромінювання.  

          Ліцензіатом – ТОВ «НТ-ІНЖИНІРИНГ» за узгодженим проектом були проведені 

роботи з вилучення зі сховища «Вакуленчук» РАВ у вигляді відпрацьованих ДІВ і 

перевезення їх на зберігання до ДСП «Київський ДМСК». Також, виконані роботи з 

вилучення та фрагментації ТРВ у вигляді залізобетонних конструкцій сховища та передачі 

цих РАВ на захоронення до ПЗРВ «Буряківка». Крім цього,  розроблені та узгоджені з 

Держатомрегулювання критерії реабілітації звільненої від РАВ ділянки сховища 

«Вакуленчук», програма радіаційного обстеження та технічне рішення про виконання 

остаточної реабілітації майданчика сховища. 

          В якості базового критерія реабілітації майданчика сховища встановлене значення 

річної ефективної дози опромінення людини, яка може в майбутньому проживати на або 

біля  майданчика ліквідованого сховища, не більше 10 мкЗв/рік, що відповідає вимогам, 

встановленим у нормах радіаційної  безпеки України. 

           Отриманий досвід з виконання пілотного проекту буде врахований у подальшому 

при плануванні, проектуванні та оцінках безпеки стосовно реалізації наступних проектів з 

вилучення РАВ із «історичних» сховищ, у тому числі, які залишились від військових 

програм колишнього СРСР. 
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H.3. Вибір майданчиків для установок, що пропонуються (ст. 13)  
1. Кожна Сторона, що домовляється, вживає відповідних заходів для забезпечення того, щоб 

стосовно пропонованої установки для поводження з радіоактивними відходами було 

встановлено та здійснювались вказані нижче процедури: 

 i) оцінка всіх відповідних факторів стосовно майданчика, що можуть вплинути на безпеку 

такої установки протягом строку її експлуатації, а також установки для захоронення після її 

закриття; 

 ii) оцінка ймовірного впливу такої установки на безпеку окремих осіб, суспільства в цілому та 

навколишнього природного середовища з урахуванням можливих змін стану майданчиків з 

установками для захоронення після їх закриття; 

 iii) надання громадськості інформації про безпеку такої установки; 

 iv) проведення консультацій зі Сторонами, що домовляються, розташованими поблизу такої 

установки, оскільки існує ймовірність того, що вони можуть зазнати впливу з боку цієї 

установки, та надання їм на їхній запит загальних відомостей про установку, що необхідні їм 

для оцінки ймовірного впливу цієї установки на безпеку на їхній території. 

 2. Діючи в такий спосіб, кожна Сторона, що домовляється, вживає відповідних заходів для 

забезпечення того, щоб такі установки не справляли неприйнятного впливу на інші Сторони, 

що домовляються, шляхом вибору майданчика відповідно до загальних вимог безпеки, 

передбачених у Статті 11. 

 

Відповідно до Стратегії поводження з РАВ в Україні, нові об’єкти, призначені для 

переробки та тимчасового зберігання РАВ планується створювати на діючих АЕС, ЧАЕС, 

ДМСК ДК «УкрДО «Радон», комплексі «Вектор».  

Згідно із вимогами Загальних положень безпеки при поводженні з радіоактивними 

відходами до їх захоронення, майданчик, на якому розміщується ядерна установка або 

сховище для захоронення РАВ, є придатним для розміщення об’єкта, призначеного для 

поводження з РАВ до їх захоронення. Для таких об’єктів можуть враховуватися результати 

раніше виконаних досліджень майданчика при створенні ядерної установки або сховища 

для захоронення РАВ. 

У звітному періоді виконуються роботи щодо вибору майданчиків на території 

майданчика ЧАЕС для створення додаткових установок для поводження з РАВ: 

- установки для очищення рідких РАВ об’єкту "Укриття" від органічних сполук та 

трансуранових елементів,  

- установки для звільнення матеріалів від регулюючого контролю. 

У складі оцінки безпеки таких об’єктів, згідно із вимогами до структури та змісту 

звітів з аналізу безпеки установок для переробки РАВ та сховищ для зберігання РАВ, 

аналізується вплив факторів, пов’язаних із місцем розташування майданчика 

(метеорологічних, геологічних, гідрологічних, сейсмічних, техногенних, соціально-

економічних) на безпеку об’єкта на етапах будівництва, експлуатації та зняття з 

експлуатації.  

Майданчики для розміщення об’єктів, призначених для поводження з РАВ, на ДМСК 

ДК «УкрДО «Радон» визначені межами умовно брудних зон пунктів зберігання 

радіоактивних відходів ДМСК. Додаткового вибору майданчиків не передбачено. 

 

Відповідно до нормативного документу «Вимоги до вибору майданчика для 

розміщення сховища для захоронення радіоактивних відходів», майданчик вважається 

придатним для розміщення сховища, якщо за результатами оцінки безпеки доведено 

здатність системи захоронення забезпечити утримування та ізоляцію РАВ від доступного 

середовища протягом терміну їх потенційної небезпеки, відповідно до вимог та критеріїв 

радіаційної безпеки.  
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 Розглядаються характеристики майданчика, які: 

- забезпечують ізоляцію радіонуклідів від доступного середовища; 

- можуть впливати на швидкість перенесення і накопичення радіоактивних речовин у 

навколишньому природному середовищі; 

- забезпечують захист інженерних бар‘єрів від впливів зовнішніх подій та процесів. 

Також розглядаються зовнішні події та процеси природного і техногенного 

походження, які можуть впливати на безпеку системи захоронення при експлуатації, у 

період закриття та після закриття сховища. 

Встановлені вимоги застосовуються як для вибору нових майданчиків, так і 

переоцінки безпеки сховищ, розміщених на раніше обраних майданчиках, у тому числі, 

майданчику комплексу «Вектор», ПЗРВ «Буряківка», майданчиків сховищ РАВ ДМСК ДК 

«УкрДО «Радон». 

Відповідно до Закону України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, 

проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з 

радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення», рішення про 

розміщення та проектування сховища для захоронення РАВ приймає Верховна Рада 

України шляхом прийняття відповідного Закону України. Рішення приймається 

Верховною Радою України тільки в разі погодження щодо розміщення сховища на своїй 

території місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування за 

результатами проведення консультативного референдуму із залученням громадян та 

громадських слухань.  

На виконання вимог Стратегії поводження з радіоактивними відходами в Україні 

передбачається створення Геологічного сховища для захоронення РАВ. Завдання 11 

«Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними 

відходами» визначає заходи щодо проведення комплексу пошукових, оціночних, науково-

методичних, дослідницьких і проектних робіт з вибору ділянок для розміщення 

геологічного сховища для захоронення довгоіснуючих та високоактивних РАВ.  

Впродовж останніх років вченими інститутів Національної академії наук України  та 

спеціалістами підприємств виконувалися тематичні роботи з оцінки перспективності 

гранітоїдних формацій Українського кристалічного щита для розміщення геологічного 

сховища. За результатами цих робіт: 

- виконано поглиблений аналіз й інтерпретація існуючих матеріалів і даних 

геологічних та геофізичних досліджень на території чорнобильської зоні відчуження і 

прилеглих територій. Спеціалізовані польові дослідження – не виконувалися; 

- систематизовано дані щодо розрізу стратифікованих осадових утворень;  

- розроблено критерії виділення пріоритетних ділянок для першочергових польових 

досліджень, а саме: спокійний характер геофізичних полів, розташування на вододільних 

площах і поза розломними зонами, мінімальна щільність лінеаментів;  

- гранітоїди коростенського і житомирського комплексів визначено найбільш 

перспективними для подальших досліджень; 

- виділено три альтернативні пріоритетні ділянки: Новосілківська, Жовтнева і 

Вереснянська;  

- підготовлено проект програми подальшого польового вивчення ділянок;  

- визначена етапність та черговість подальших досліджень.  

Рівень геолого-геофізичної вивченості визначених ділянок різний і потребує 

подальших досліджень з метою порівняння і вибору найбільш перспективної для 

створення геологічного сховища ділянки. В першу чергу, пропонується виконати 

геофізичні дослідження перспективності Новосілківської ділянки. 
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Результати аналізу і узагальнення існуючої геолого-геофізичної інформації було 

використано в проекті INSC U4.01/09-В «Концепції захоронення радіоактивних відходів в 

Україні» для виконання загального попереднього аналізу безпеки двох концепцій 

геологічного захоронення. Розглянуто концепції:  

- глибинного геологічного сховища для захоронення осклованих ВАВ і, можливо, 

ВЯП (концепція KBS-3V, Швеція); 

- сховища на проміжній глибині для захоронення довгоіснуючих РАВ (концепція 

SFL, Швеція).  

Оцінки доз опромінення і часу досягнення пікових значень доз виконано з 

урахуванням властивостей українських РАВ і геологічних умов чорнобильської зони 

відчуження. 

 Показано, що для різних сценаріїв, які відрізняються інтенсивністю потоків 

підземних вод, дози опромінення протягом мільйона років на два-три порядки нижчі від 

граничної дози 10 мкЗв∙рік–1, встановленої нормативними документами. При цьому лише 

кілька нуклідів мають значимий вплив, а саме: I-129, Cl-36, С-14, Ni-59 і Cs-135. Окрім 

цього, показано, що осадові товщі, присутні на українських майданчиках, суттєво 

сповільнюють міграцію нуклідів і таким чином, надають можливість для оптимізації 

конструкції інженерних бар’єрів геологічних сховищ. В цілому ж продемонстровано, що 

геологічні сховища розміщені в кристалічних породах в геологічних умовах 

Чорнобильської зони відчуження можуть відповідати вимогам безпеки за умови вибору 

відповідного майданчика і глибини розміщення упаковок з РАВ.  
 

H.4. Проектування та спорудження установок (ст. 14) 
Кожна Сторона, що домовляється, вживає необхідних заходів для забезпечення того, щоб: 

 i) під час проектування та спорудження установки для поводження з радіоактивними відходами 

передбачувались відповідні заходи для обмеження можливого радіологічного впливу на окремих 

осіб, суспільство в цілому та навколишнє природне середовище, включаючи і результати скидів чи 

неконтрольованих викидів; 

 ii) на стадії проектування брались до уваги концептуальні плани та, в разі необхідності, технічні 

положення стосовно зняття з експлуатації установки для поводження з радіоактивними 

відходами, іншої, ніж установка для захоронення; 

 iii) на стадії проектування було підготовлено технічні умови для закриття установки для 

захоронення; 

 iv) технології, що їх застосовують під час проектування та спорудження установки для 

поводження з радіоактивними відходами, було підтверджено досвідом, випробуваннями чи 

аналізом.  

 

Відповідно до статті 24 Закону України «Про поводження з радіоактивними 

відходами», проектування об’єктів, призначених для поводження з РАВ, здійснюється 

відповідно до діючих норм, правил і стандартів з використанням технологій, які були 

підтверджені досвідом, випробуваннями чи аналізом.  

Проект сховища для захоронення РАВ має містити оцінку безпеки на період 

експлуатації та на довгостроковий період після закриття сховища. 

Оцінка відповідності прийнятих проектних рішень щодо об’єкта, призначеного для 

поводження з РАВ вимогам норм та правил з радіаційної безпеки здійснюється в ході 

здійснення Державної експертизи таких проектів. Обов’язковими складовими Державної 

експертизи проектів об’єктів, призначених для поводження з РАВ є Державна експертиза 

ядерної та радіаційної безпеки та Державна екологічна експертиза. Державну експертизу 

ядерної та радіаційної безпеки виконує Держатомрегулювання, із залученням організацій 

технічної підтримки. До проведення Державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки 
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проектів залучаються як національні так і міжнародні організації технічної підтримки, в 

рамках технічного співробітництва Держатомрегулювання з ЄК, ЄБРР, країнами із 

розвиненою ядерною енергетикою. Державну екологічну експертизу виконує Мінприроди.  

При прийнятті рішення щодо видачі ліцензії на будівництво сховища для захоронення 

чи зберігання РАВ одним із основних документів є позитивний висновок Державної 

експертизи проекту, із урахуванням Державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки 

та Державної екологічної експертизи. 

З метою подальшого розвитку системи поводження з РАВ, згідно із вимогами 

Стратегії поводження з радіоактивними відходами в Україні та Загальнодержавної 

цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами, проектуються 

нові об’єкти для поводження з РАВ. Деякі проектні рішення цих об’єктів включають 

таке.  
 

Сховище для довгострокового зберігання осклованих ВАВ від переробки ВЯП ВВЕР-440  

         Сховище призначене для приймання, підготовки до зберігання та довгострокового 

зберігання осклованих ВАВ. Проектна потужність Сховища – 550 м3 ВАВ. Передбачено 

1024 комірки для розміщення упаковок з ВАВ (в кожній упаковці по три 200-літрових 

бідони), що достатньо для розміщення 550 м3
 ВАВ з певним запасом. Проектний строк 

приймання ВАВ в сховище – 15 років, зберігання упаковок ВАВ – 100 років. 

        У Сховищі виділено 2 технологічні зони: виробнича зона та зона зберігання упаковок 

ВАВ. 

У виробничій зоні для реалізації технологічних функцій приймання ВАВ та їх 

підготовки до зберігання передбачено облаштування необхідних технологічних ділянок. 

Підготовка ВАВ до зберігання виконується в радіаційно-захисній (гарячій) камері.  

Модулі зберігання спроектовані у вигляді комірок з біологічним захистом. Над 

модулями зберігання та гарячою камерою прокладено рейковий шлях для переміщення 

перевантажувального комплексу. Водночас, за допомогою цього комплексу має 

забезпечуватися як завантаження упаковок ВАВ в комірки модулів зберігання, так і 

вивантаження упаковок ВАВ з комірок зі зворотним їх розміщенням у гарячу камеру (за 

необхідності).  

У Проекті передбачені такі функції, необхідні для забезпечення безпеки під час 

підготовки ВАВ до зберігання та при довгостроковому зберіганні: 

 автоматизований контроль та управління технологічними процесами й 

обладнанням; 

 контроль та облік ВАВ; 

 радіаційний контроль на всіх етапах технологічного процесу поводження та 

зберігання ВАВ; 

 моніторинг навколишнього середовища; 

 дезактивація; 

 поводження з власними РАВ; 

 функції забезпечення безпеки персоналу.  

Див також розділ Н 1.1 цієї Доповіді. 

 

Технологічна будівля для переробки радіоактивних відходів на КВ «Вектор» 

        Технологічна будівля призначена для приймання, переробки та підготовки до 

захоронення твердих низько- та середньоактивних РАВ від невеликих виробників та 

невеликих потоків РАВ проектується за проектом INSC U04.01/11А «Підтримка по 
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поводженню з  радіоактивними відходами на промисловому комплексі «Вектор» в 

Україні». 

До Технологічної будівлі планується постачати на переробку РАВ від АЕС України, 

ДМСК ДК «Укр ДО «Радон», РАВ військових об’єктів, дослідницьких реакторів, РАВ 

зони відчуження (крім РАВ ДСП «ЧАЕС»), експлуатаційні РАВ комплексу «Вектор» тощо. 

         Передбачено такі основні функції Технологічної будівлі: 

- приймання, характеризація, сортування (включаючи відокремлення відпрацьованих 

ДІВ від РАВ у гарячій камері), фрагментація РАВ, та їх підготовка до передачі на 

установки з переробки РАВ; 

- спалювання РАВ; 

- пресування РАВ; 

- цементування РАВ; 

- підготовка упаковок РАВ для передачі на захоронення та їх паспортизація; 

- контроль та облік РАВ, контейнерів, упаковок РАВ; 

- передача упаковок РАВ на захоронення та контейнерів з ВДІВ на довгострокове 

зберігання. 

 

Промислова установка для очищення рідких радіоактивних відходів ДСП «ЧАЕС» від 

трансуранових елементів та органічних сполук 

На сьогодні має місце перетікання радіоактивно забруднених вод з об’єкта 

«Укриття» на блок № 3 ДСП ЧАЕС, які відкачуються в баки спецканалізації блока № 3 і 

далі передаються для переробки на установку спецводоочищення. Води ОУ мають 

підвищений вміст органічних сполук та трансуранових елементів. Накопичений у 

сховищах РРВ кубовий залишок також містить органічні сполуки та трансуранові 

елементи.  

За проектом INSC U4.01/11С проектується Промислова установка для очищення 

рідких радіоактивних відходів ДСП ЧАЕС від трансуранових елементів та органічних 

сполук, призначена для очищення вод ОУ та накопиченого кубового залишку .  

Критерії очищення мають відповідати критеріям приймання  на установку 

спецводоочищення та на ЗПРРВ.  

Для очищення вод ОУ передбачається застосувати технологію осадження речовин у 

вихідному розчині з використанням полімерних неорганічних коагулянтів, а також 

реагентних композицій з синтетичних порошкових водорозчинних флокулянтів з 

наступним розділенням шламів та очищеного продукту. Для очищення кубового залишку  

застосовується гідротермальний метод – в гідротермальному реакторі при високій 

температурі та тиску відбувається процес окислення КЗ та полімеризація ОС. 

 

Установка для звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю 

Проект установки для звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого 

контролю на ЧАЕС, разом із відповідними стандартом, методологіями та процедурами, 

розробляється в рамках індустріального проекту INSC U4.01/11E.  

Установка для звільнення радіоактивних матеріалів призначена для вимірювання 

радіаційних характеристик радіоактивних матеріалів з метою підтвердження 

відповідності/невідповідності рівням звільнення. 

До складу установки для звільнення РМ від регулюючого контролю входить таке 

обладнання для вимірювання радіаційних характеристик матеріалів, що підлягають 

звільненню: 
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 стаціонарна система гамма-спектрометричного контролю на базі детекторів з 

особливо чистого германію; 

 модуль оператора з пультом управління та допоміжним обладнанням; 

 портативний прилад гамма-спектрометричного контролю; 

 портативний прилад радіометричного контролю; 

 портативний прилад для контролю альфа- й бета-забруднення поверхні та 

потужності дози; 

 монітор поверхневого альфа- та бета- забруднення персоналу; 

 стаціонарний монітор потужності дози; 

 портальний радіаційний монітор. 

Н.5. Оцінка безпеки установок (ст. 15)  

Кожна Сторона, що домовляється, вживає необхідних заходів для забезпечення того, щоб: 

 i) до початку спорудження установки для поводження з радіоактивними відходами було 

проведено системну оцінку безпеки та екологічну експертизу, співставно з ризиком, пов'язаним з 

установкою, та що охоплюють строк її експлуатації; 

 ii) крім того, до початку спорудження установки для захоронення було проведено системну 

оцінку безпеки та екологічну експертизу на період після закриття, а також оцінку результатів 

на основі критеріїв, встановлених регулюючим органом; 

 iii) до початку експлуатації установки для поводження з радіоактивними відходами було 

підготовлено оновлені та детальні варіанти оцінки безпеки та екологічної експертизи для тих 

випадків, коли буде визнано за необхідне доповнити оцінки, згадані в пункті i).  

 

Оцінка безпеки об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, оформляється у вигляді 

звіту з аналізу безпеки (ЗАБ). Вимоги до структури та змісту ЗАБ встановлені у 

відповідних нормативних документах. ЗАБ розробляються та поступово уточнюються на 

всіх етапах життєвого циклу об’єктів – починаючи від вибору майданчика, проектування і 

завершуючи етапами зняття з експлуатації чи закриття.  

ЗАБ сховища для захоронення РАВ на післяексплуатаційний період переглядається з 

урахуванням досвіду експлуатації та даних моніторингу навколишнього середовища з 

наданням додаткових обґрунтувань довгострокової безпеки сховища після його закриття.  

При оцінці довгострокової безпеки сховища для захоронення РАВ проводять 

прогнозні оцінки радіологічного впливу сховища на людину та навколишнє природне 

середовище при реалізації сценаріїв подій та процесів і порівняння результатів таких 

оцінок із встановленими критеріями безпеки. Розглядаються: 

- сценарії нормальної еволюції (протікання природних процесів на майданчику та 

деградація інженерних бар‘єрів сховища);  

- альтернативні сценарії (реалізація малоймовірних природних руйнівних подій, які 

порушують утримувальну та ізолювальну функції системи захоронення після закриття 

сховища); 

- сценарії ненавмисного вторгнення до сховища на момент завершення 

адміністративного контролю.  

В рамках виконання міжнародного проекту ІNSC U4.01/08-B «Удосконалення 

інфраструктури поводження з радіоактивними відходами у Чорнобильській зоні 

відчуження» була проведена оцінка довготривалої безпеки ПЗРВ «Буряківка» у існуючому 

стані, а також для обґрунтування його реконструкції. 

Найбільш критичними аспектами оцінки безпеки стали загальний вміст і питома 

активність довгоіснуючих альфа і бета-випромінюючих радіонуклідів. Розрахунок показав, 

що через 300 років після закриття сховища, рівні звільнення будуть досягнуті тільки для 
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гамма і бета-випромінюючих нуклідів, при цьому для альфа-випромінюючих нуклідів буде 

лише незначне зменшення активності. 

Оцінка безпеки для нормальної еволюції сховища була зосереджена на групах 

опромінення, які проживають за межами території сховища оскільки доступ до території 

ПЗРВ «Буряківка» та прилеглих територій зони відчуження, на багато років залишиться 

обмеженим. За цих умов розраховані значення значно нижчі від встановленого 

регуляторного рівня поточного опромінення для населення 10 мкЗв/рік. 

Також, в рамках проекту ІNSC U4.01/11B «Підтримка оператора у процесі 

ліцензування СОПСТРВ та сховищ ТРВ-1, ТРВ-2 на комплексі «Вектор» здійснюються 

заходи з переоцінки безпеки СОПСТРВ, з аналізу безпеки сховищ  ТРВ-1, ТРВ-2. За 

результатами проводиться обґрунтування вибору критеріїв приймання РАВ на 

захоронення у СОПСТРВ, ТРВ-1, ТРВ-2. Також передбачається оновлення звітів, що 

містять аналіз сейсмічних характеристик сховищ ТРВ-1, ТРВ-2. 

 

У рамках INSC U4.01/10 F проведено комплексну оцінку безпеки об'єктів комплексу 

Вектор (з урахуванням нинішніх планів його розвитку і впливу інших об'єктів для 

поводження з РАВ в зоні відчуження). Основна ціль, комплексної оцінки - показати, що 

комплекс «Вектор» із урахуванням усіх об’єктів, призначених для поводження з РАВ, які 

плануються у його складі, матиме необхідний рівень безпеки, оскільки, відповідно до 

планів, затверджених Урядом України, комплекс «Вектор» є основним елементом 

національної інфраструктури поводження з РАВ, включаючи захоронення.  

За результатами проекту: 

- розроблена методика, яка дозволила об'єднати окремі оцінки безпеки об'єктів 

Комплексу в єдину оцінку безпеки; 

- проведена комплексна оцінка безпеки об'єктів комплексу «Вектор», де розглянуто 

як експлуатаційний період, так і період після закриття об’єктів, при цьому розглянуті 

нормальні та альтернативні сценарії. 

Отримано висновок, що подальша експлуатація діючих ліцензованих об'єктів на 

комплексі виробництв «Вектор» не призведе до додаткового впливу на населення або 

працівників. Також визначено, що комплекс виробництв «Вектор» має достатній потенціал 

для додаткової оптимізації і розширення з метою прийняття РАВ від АЕС та інших 

виробників відходів в Україні для переробки, зберігання та/або захоронення. 

 

Для об’єктів з переробки РАВ на діючих АЕС, майданчику ЧАЕС та ЦСВДІВ на 

комплексі «Вектор», з урахуванням робіт із введення в експлуатацію будуть розроблені 

заключні ЗАБ. 

В рамках розробки проектної документації «Будівництво сховища для проміжного 

зберігання високоактивних відходів (ВАВ), що повертаються із РФ після переробки 

відпрацьованого ядерного палива українських АЕС» для ВВЕР 440» розроблений ЗАБ для 

будівництва цього сховища. 

 

Інформація щодо оцінки безпеки об’єктів, призначених для поводження з РАВ, які є 

результатом діяльності у минулому, наведена у розділі Н 2.2 цієї Доповіді.   

 

H.6. Експлуатація установок (ст. 16)  
Кожна Сторона, що домовляється, вживає відповідних заходів для забезпечення того, щоб: 

 i) ліцензія на експлуатацію установки для поводження з радіоактивними відходами гуртувалась 

на відповідних оцінках, про які йдеться в Статті 15, та залежала від завершення програми 

введення в експлуатацію, на підтвердження того, що споруджена установка відповідає 
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проекту та вимогам безпеки; 

 ii) були встановлені та, в міру необхідності, переглядались експлуатаційні межі та умови, 

визначені на основі випробувань, досвіду експлуатації та оцінок, про які йдеться у Статті 15; 

 iii) експлуатація, технічне обслуговування, контроль, інспектування та випробування 

установки для поводження з радіоактивними відходами здійснювались у відповідності до 

встановлених процедур. У випадку установки для захоронення отримані таким чином 

результати використовуються для перевірки та розгляду обґрунтованості зроблених припущень 

та для оновлення оцінок, про які йдеться в Статті 15, на період після закриття; 

 iv) інженерно-технічна підтримка у всіх пов'язаних з безпекою галузях здійснювалась протягом 

строку експлуатації установки для поводження з радіоактивними відходами; 

 v) застосовувались процедури визначення характеристик та сортування радіоактивних 

відходів; 

 vi) ліцензіат своєчасно сповіщав регулюючий орган про інциденти, суттєві стосовно безпеки; 

 vii) було розроблено програми збору та аналіз відповідної інформації про досвід експлуатації 

установки, за результатами чого, в разі необхідності, вживалися б заходи; 

 viii) плани зняття з експлуатації установки для поводження з радіоактивними відходами, 

іншої, ніж установка для захоронення, готувались та, в міру необхідності, оновлювались з 

використанням інформації, отриманої протягом строку експлуатації цієї установки, та щоб 

вони розглядались регулюючим органом; 

 ix) плани закриття установки для захоронення готувались та, в міру необхідності, 

оновлювались з використанням інформації, отриманої протягом строку експлуатації цієї 

установки, та щоб вони розглядались регулюючим органом.  
 

 

Н.6.1 Ліцензування експлуатації об’єктів, призначених для поводження з РАВ  

Відомості щодо системи ліцензування у сфері поводження з РАВ та ВЯП 

представлені у пункті Е 2.2. цієї Доповіді. 

Нормативні вимоги провадження діяльності у сфері поводження з радіоактивними 

відходами,  яких мають дотримуватись суб’єкти діяльності (ліцензіати) у сфері 

поводження з радіоактивними відходами, наведені в попередній Доповіді (див. НДУ 2014). 

 

Н.6.2 Встановлення та перегляд експлуатаційних меж та умов 

  У складі ЗАБ об’єкта, призначеного для поводження з РАВ та Технологічного 

регламенту експлуатації надається детальний опис операцій, пов’язаних із експлуатацією 

об’єкта, в залежності від його призначення: приймання РАВ, транспортування в межах 

проммайданчика об’єкта, технологічні операції з переробки, порядок розміщення на 

зберігання чи захоронення РАВ, облік РАВ, дезактивація обладнання та інструментів, з 

допомогою яких здійснюється поводження з РАВ, вихідний контроль упаковок РАВ (для 

об’єктів з переробки РАВ). Також, у ЗАБ обґрунтовуються експлуатаційні межі та умови 

технологічних систем та обладнання, системи радіаційного контролю, системи бар’єрів 

зберігання чи захоронення. Із урахуванням робіт із введення в експлуатацію, досвіду 

експлуатації або переоцінки безпеки об’єкта можуть прийматися рішення щодо 

вдосконалення безпеки об’єктів шляхом зміни (коригування) меж та умов експлуатації, 

внесення модифікацій, реалізації реконструкцій. Матеріали щодо зміни меж та умов 

експлуатації, модифікації, реконструкції, капітального ремонту підлягають державній 

експертизі ядерної та радіаційної безпеки. 

  

Н.6.3 Процедури експлуатації та технічного обслуговування  

Ліцензіат, в рамках своєї системи якості, розробляє технологічні регламенти, критерії 

приймання РАВ, експлуатаційні інструкції та положення, необхідні для забезпечення 
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здійснюваних технологічних процесів, операцій з обслуговування, радіаційного контролю, 

протиаварійних заходів.  

  

Н.6.4 Інженерно-технічна підтримка 

Інформацію із організації та забезпечення інженерно-технічної підтримки при 

експлуатації об’єктів, призначених для поводження з РАВ, наведено у пункті Н.6.4. НДУ-

2003. При проведенні комплексу пошукових, оціночних, науково методичних, 

дослідницьких і проектних робіт з вибору майданчиків для розміщення геологічного 

сховища для захоронення довгоіснуючих та високоактивних РАВ, інженерно технічну 

підтримку здійснюють Інститут геохімії навколишнього середовища та Науково-

інженерний центр радіогідрогеоекологічних полігонних досліджень Національної академії 

наук України. 

Інженерно-технічну підтримку діяльності АЕС України в сфері поводження з РАВ 

здійснюють: 

• ВП Науково-технічний центр ДП НАЕК «Енергоатом»; 

• Інститут підтримки експлуатації АЕС Національної академії наук України;  

• Державний науково-дослідний центр систем контролю та аварійного 

реагування. 

         В рамках міжнародної технічної допомоги в рамках проектів INSC, надається 

підтримка при проектуванні, розробці систем та обладнання об’єктів, призначених для 

поводження з РАВ із урахуванням кращої міжнародної практики. 

 

Н.6.5 Застосування процедур визначення характеристик та сортування РАВ 

У проектах об’єктів, призначених для поводження з РАВ, які створюються на 

майданчиках діючих АЕС та ЧАЕС (див. пункти B 4.1, 4.2) передбачені системи 

сортування та характеризації РАВ, із застосуванням сучасного дозиметричного та 

спектрометричного вимірювального обладнання. Таким чином, буде забезпечене 

визначення характеристик РАВ, важливих з точки зору захоронення РАВ, а саме 

радіонуклідний склад, питома активність кожного радіонукліду. Також сортування 

передбачається здійснювати із урахуванням придатності РАВ до відповідного способу 

подальшої переробки – спалювання, пресування, цементація.  

ДСП «Чорнобильська АЕС» із урахуванням характеристик рідких РАВ, що 

підлягають переробці на ЗПРРВ, розроблені рецептури цементування РРВ з тим, щоб 

кінцевий продукт ЗПРРВ відповідав критеріям приймання на захоронення у СОПСТРВ.  

В ході введення в експлуатацію установки з вилучення та заводу з переробки 

твердих РАВ у складі ПКПТРВ ЧАЕС здійснюються додаткові випробування системи 

сортування РАВ. Специфіка системи сортування, що застосовується на цьому об’єкті 

пов’язана із особливостями РАВ, накопиченими на ЧАЕС, частина з яких є 

експлуатаційними, а частина аварійного походження. Такі РАВ мають різний 

радіонуклідний склад, який при завантаженні РАВ до СТВ ЧАЕС не визначався, через брак 

на той час (до 2003 року) відповідного обладнання. 

 

На ЦСВДІВ на майданчику комплексу «Вектор» здійснюються операції з 

ідентифікації, сортування РАВ, у формі відпрацьованих ДІВ та розміщення у контейнери, 

відповідно до виду випромінювання та періоду напіврозпаду, подальше окреме зберігання 

контейнерів із різними типами відпрацьованих ДІВ у різних відсіках сховища, а також 

маркування контейнерів, відповідно до періоду напіврозпаду радіонуклідів відпрацьованих 
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ДІВ, з метою оптимізації поводження з цими РАВ після вилучення упаковок із сховища по 

завершенню терміну зберігання. 

 

Для вдосконалення інфраструктури поводження з радіоактивними відходами у 

Чорнобильській зоні відчуження за проектом INSC U4.01/08B(Фаза ІІ)/U4.01/10А у 2015 

році було створено Центральну аналітичну лабораторію з характеризації РАВ (ЦАЛ) ДСП 

«Екоцентр» та Мобільний лабораторний комплекс (МЛК) ДСП «ЦППРВ».  

ЦАЛ виконує роль незалежного експерта з характеризації радіоактивних відходів та 

здійснює підтримку Постачальників РАВ та Оператора сховищ РАВ з питань визначення 

характеристик РАВ в залежності від визначеної мети для конкретної стадії поводження з 

РАВ. ЦАЛ, із застосуванням «Методології вимірювань для повної характеризації РАВ 

у ЦАЛ та обстеження радіаційно-забруднених територій мобільною 

лабораторією»забезпечує незалежну ідентифікацію властивостей РАВ, необхідних для 

характеризації та класифікації відходів усіх типів перед їх зберіганням та захороненням у 

сховищі. Діяльність лабораторії враховує найкращі світові практики та рекомендації 

МАГАТЕ. ЦАЛ щорічно проходить кваліфікаційні тести (інтеркалібрування) та є 

учасником спільноти LABONET.  

Аналітична потужність ЦАЛ складає не менше 5000 проб на рік. 

Від початку своєї роботи в ЦАЛ проводилися наступні роботи: 

- розробка програм (алгоритмів) характеризації окремих видів РАВ; 

- моделювання бітумного компаунду та вивчення його поведінки при 

довготривалому вилуговуванні; 

- дослідження властивостей нових полімерних матеріалів для іммобілізації 

відпрацьованих іонообмінних смол та золи від спалювання РАВ; 

- оцінка міграції тритію у ґрунтовій волозі в умовах радіаційної аварії; 

- характеризація історичних РАВ сховища Вакуленчук в рамках його ліквідації; 

- вимірювання хімічного складу рідких РАВ у сховищах ДМСК; 

- експертна оцінка радіоактивного забруднення металовміщуючих матеріалів. 

           Використання автомобілів високої прохідності Мобільного лабораторного 

комплексу (МЛК) ДСП «ЦППРВ», оснащених необхідним обладнанням і приладами, 

дозволило ефективно провести обстеження радіоактивних відходів у важкодоступних, 

часом заболочених та зарослих лісами й чагарниками ділянках ПТЛРВ. З використанням 

МЛК були проведені обстеження ПЗРВ у зоні відчуження, сховища «Вакуленчук» у 

Житомирській області, об'єктів колишнього уранового об'єкту ВО «Придніпровський 

хімічний завод» та ін. 

 

Н. 6.6 Повідомлення регулюючому органу про інциденти, суттєві стосовно 

безпеки  

        Відповідно до нормативного документу «Умови і вимоги безпеки (ліцензійні умови) 

провадження діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами» у разі 

виникнення будь-якої ситуації або обставин, які призвели до порушень норм і правил 

радіаційної безпеки, або у випадку радіаційної аварії ліцензіат: 

- протягом години інформує регулюючий орган, територіальний орган Міністерства 

охорони здоров'я України; 

- розпочинає дії з усунення порушень або, у разі аварії, дії, передбачені планами 

аварійних заходів; 

- проводить службове розслідування причин та обставин, які призвели до порушень 

або аварій та подає Держатомрегулювання звіт за його результатами. 
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Протягом звітного періоду інцидентів та аварій при здійсненні діяльності з 

поводження з РАВ не було. 

  

H.7. Заходи відомчого контролю після закриття (ст. 17)  

При проектуванні сховища експлуатуючою організацією мають бути визначені 

заходи щодо зберігання архівів, розміщення інформації та обмежень на картах, які 

зберігаються у відповідних органах державної влади. Відповідно до статті 21 Закону 

України «Про поводження з радіоактивними відходами», відповідальність за збереження 

документації, яка характеризує об’єкт покладається на орган державного управління у 

сфері поводження з РАВ і місцевий орган державної виконавчої влади. 

 Складовими відомчого контролю після закриття сховища для захоронення РАВ є 

активний та пасивний адміністративний контроль. Активний адміністративний контроль 

включає здійснення заходів із моніторингу, обслуговування , контролю цілісності бар‘єрів, 

проведення в разі необхідності відновлювальних робіт, запобігання доступу на територію 

сховища. Має бути розроблена програма післяексплуатаційного моніторингу сховища, 

спрямована на забезпечення контролю захисних властивостей бар’єрів сховища та 

своєчасне виявлення виходу радіонуклідів за межі сховища для вжиття, у разі 

необхідності, коригуючи заходів та проведення ремонтних робіт. Для запобігання 

несанкціонованому доступу на територію сховища, протягом активного адміністративного 

контролю може застосовуватись встановлення попереджувальних знаків та огорож. 

Пасивний контроль передбачає обмеження на ведення господарської діяльності в 

межах майданчика сховища, збереження інформації про існування сховища. 

На виконання робіт щодо організації проведення активного адміністративного 

контролю на етапі закриття сховища для захоронення РАВ експлуатуюча організація 

отримує окремий дозвіл Держатомрегулювання. 

Рішення щодо тривалості адміністративного контролю (пасивного та активного) 

майданчика «Вектор» після закриття, розміщених на ньому сховищ для захоронення РАВ 

буде визначатися за результатами комплексної оцінки сумарного радіаційного впливу 

об’єктів комплексу «Вектор» на довготривалий період, а також із урахуванням 

довгострокового статусу території розміщення комплексу. Див. розділ К 2.2 цієї Доповіді. 

На даний час в Україні відсутні сховища для захоронення РАВ, які б пройшли етап 

життєвого циклу «закриття».  
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Розділ І. ТРАНСКОРДОННЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ (ст. 27) 

 
 1. Кожна залучена до транскордонного переміщення Сторона, що домовляється, вживає 

відповідних заходів для забезпечення того, щоб таке переміщення здійснювалось з 

дотриманням положень цієї Конвенції та міжнародно-правових документів, що стосуються 

цієї проблеми, і є обов'язковими для виконання. 

 При цьому: 

 i) Сторона, що домовляється, - держава походження вживає відповідних заходів для 

забезпечення того, щоб транскордонне переміщення було дозволено та відбувалось тільки за 

попереднього повідомлення та за згоди держави призначення; 

 ii) транскордонне переміщення через держави транзиту здійснюється за умови виконання 

тих міжнародних зобов'язань, що відповідають конкретним видам транспорту, що 

використовуються; 

 iii) Сторона, що домовляється, - держава призначення дає згоду на транскордонне 

переміщення тільки в тому випадку, якщо вона має організаційні та технічні можливості, а 

також регулюючу структуру, необхідні для поводження з відпрацьованим паливом чи 

радіоактивними відходами таким чином, щоб це відповідало цій Конвенції; 

 iv) Сторона, що домовляється, - держава походження дозволяє транскордонне переміщення 

тільки в тому випадку, якщо вона, у відповідності до згоди держави призначення, може 

пересвідчитись у тому, що вимоги підпункту ііі) виконано до початку транскордонного 

переміщення; 

 v) Сторона, що домовляється, - держава походження вживає відповідних заходів для видачі 

дозволу на повернення на свою територію відпрацьованого палива чи радіоактивних відходів, 

якщо транскордонне переміщення не здійснено чи не може бути здійснено у відповідності до 

цієї Статті за умови, що не можуть бути вжиті альтернативні заходи з безпеки. 

 2. Сторона, що домовляється, не видає ліцензії на відправку свого відпрацьованого палива чи 

своїх радіоактивних відходів для зберігання чи захоронення в місце призначення південніше 60 

градусів південної широти. 

 3. Ніщо в цій Конвенції не обмежує чи не зачіпає: 

 i) здійснення суднами чи літальними апаратами всіх держав прав та свободи морського та 

річкового судноплавства та повітряної навігації, як це передбачається міжнародним правом; 

 ii) прав Сторони, що домовляється, до якої експортуються для переробки радіоактивні 

відходи, повернути чи забезпечити повернення державі походження радіоактивних відходів 

та інших продуктів переробки; 

 iii) права Сторони, що домовляється, експортувати своє відпрацьоване паливо для переробки; 

 iv) прав Сторони, що домовляється, до якої експортується для переробки відпрацьоване 

паливо, повернути чи забезпечити повернення державі походження радіоактивних відходів та 

інших продуктів, що утворилися в результаті операцій з переробки.  

 

Україна не здійснює і не залучена до транскордонних переміщень РАВ. 

Транскордонні переміщення ВЯП здійснюються від українських АЕС до Російської 

Федерації у відповідності до Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації 

про співробітництво в галузі транспортування ядерних матеріалів від 1996 року. 

Україна не здійснює відправку ВЯП для зберігання чи захоронення в місце 

призначення південніше 60 градусів південної широти (пункт 2 статті 27 Об’єднаної 

конвенції). 

Для дотримання вимог підпункту і) пункту 1 статті 27 Об’єднаної конвенції 

Держатомрегулюванням застосовується процедура видачі дозволу на кожне перевезення 

ВЯП відповідно до Порядку видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень 

радіоактивних матеріалів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

03.10.2007  № 1196 «Деякі питання перевезення радіоактивних матеріалів». 
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Однією із умов видачі дозволу є наявність у російського вантажоодержувача 

(оператора) дозволу уповноваженого державного органу Російської Федерації на імпорт 

ВЯП, що підтверджує згоду держави призначення. Попереднє повідомлення про 

транскордонне переміщення здійснюється відповідно до контракту операторів, яким 

визначено, що український оператор повідомляє російського оператора не пізніше ніж за 7 

днів до відправлення ВЯП. 

 

Розділ J. ВИЛУЧЕНІ ІЗ ОБІГУ ЗАКРИТІ РАДІОНУКЛІДНІ ДЖЕРЕЛА (ст. 28)  
 

 1. Кожна Сторона, що домовляється, на підставі свого національного законодавства вживає 

відповідних заходів для забезпечення безпечного володіння, переробки чи захоронення вилучених 

з вжитку закритих джерел. 

 2. Сторона, що домовляється, дозволяє повернення на свою територію вилучених з вжитку 

закритих джерел, якщо в рамках свого національного законодавства вона визнає, що вони 

мають бути повернуті виготовлювачу, кваліфікованому як такий, що може отримувати 

вилучені з вжитку закриті джерела та володіти ними.  

 

Основна кількість відпрацьованих ДІВ розміщена у сховищах РАВ ДМСК ДК 

«УкрДО «Радон», де забезпечується їх безпечне зберігання та захищеність (security). 

Інформація щодо ДМСК ДК «УкрДО «Радон», планів та заходів із забезпечення та 

підвищення безпеки експлуатації сховищ РАВ та відпрацьованих ДІВ представлена у 

пунктах В 4.4, Н 2.2 та К.1 цієї Доповіді. Дані про ДІВ, що переведені у категорію РАВ та 

зберігаються на ДМСК ДК «УкрДО «Радон» наведено у пункті 4.6.2. Додатку 4 цієї 

Доповіді.  

         На ДП НАЕК «Енергоатом» за період з 2014 по 2016 рік вилучені з обігу та передані 

до ДМСК ДК «УкрДО «Радон»: 

- від ВП «Запорізька АЕС» до ДСП «Дніпропетровський ДМСК» передано 73 

відпрацьовані ДІВ; 

- від ВП «Южно-Українська АЕС» до ДСП «Дніпропетровський ДМСК» передано 42 

відпрацьованих ДІВ; 

- від ВП «Рівненська АЕС» до ДСП «Львівський ДМСК» передано 147 

відпрацьованих ДІВ; 

- від ВП «Хмельницька АЕС» до ДСП «Київський ДМСК» передано 282 

відпрацьованих ДІВ; 

- від ВП «Аварійно-технічний центр» до ДСП «Київський ДМСК» передано 49 

відпрацьованих ДІВ. 

Безпека поводження з ДІВ, до передачі їх на спеціалізовані підприємства з 

поводження з РАВ забезпечується шляхом: 

- ліцензування діяльності з використання та виробництва ДІВ; 

- нагляду за дотриманням норм та правил з безпеки та ліцензійних умов при 

використанні та виробництві ДІВ; 

- функціонування Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання; 

- впровадженням в рамках Податкового кодексу України податкових зобов’язань 

підприємств користувачів ДІВ щодо сплати податків за тимчасове зберігання ДІВ після 

завершення терміну їх експлуатації, що стимулює підприємства щодо вчасної здачі 

відпрацьованих ДІВ спеціалізованим підприємствам з поводження з РАВ.  

Разом з тим, існує ряд підприємств, організацій та установ, які використовували ДІВ 

у промисловій та науково-дослідницькій діяльності, але в умовах пострадянської кризи 

через зміну напрямів діяльності або по причині банкрутства не мають можливості 
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здійснювати належний контроль за ДІВ, власниками яких вони є або забезпечити здачу 

відпрацьованих ДІВ спеціалізованим підприємствам, через відсутність коштів.  

          На вирішення цих питань спрямовані заходи Державної програми щодо безпеки 

зберігання відпрацьованих високоактивних ДІВ, затвердженої Урядом України у серпні 

2006 року. Програма розглядає, у тому числі, поводження з відпрацьованими ДІВ, 

виробленими до 1990 року та призначались для використання в опромінювальних, 

вимірювальних та діагностичних установках і пристроях, та не були передані до 

спеціалізованих підприємств внаслідок банкрутства або фінансової неспроможності 

підприємств-власників та за інших причин. На першому етапі реалізації програми було 

складено реєстр відпрацьованих високоактивних ДІВ, проведено обстеження місць і умов 

їх зберігання, що стало основою для визначення пріоритетності дій з кондиціювання, 

контейнеризації або розрядки установок з відпрацьованими ДІВ.  

          Подальша реалізація програми здійснюється в основному за рахунок залучення 

ресурсів міжнародної технічної допомоги, яка надається на двосторонній основі Великою 

Британією, Німеччиною, Францією, США та іншими країнами-донорами в рамках 

Ініціатив з нерозповсюдження.  

В рамках Договору «Співробітництво в рамках G8/GP – вилучення та безпечне 

зберігання незахищених джерел іонізуючого випромінювання в Україні» між Федеральним 

міністерством Німеччини з питань екології, захисту довкілля та безпеки реакторів (BMU) 

та Товариством з безпеки установок та реакторів (GRS), продовжується реалізація проекту 

«Зняття з експлуатації опромінювальних установок та забезпечення безпечного зберігання 

джерел іонізуючого випромінювання». В рамках цього проекту проводяться роботи з 

вилучення, транспортування та забезпечення подальшого безпечного зберігання джерел 

іонізуючого випромінювання неплатоспроможних підприємств.  

За час реалізації проекту з підприємств у різних регіонах України було вилучено та 

забезпечено безпечне транспортування, контейнеризацію та розміщення на зберігання у 

сховищах РАВ ДМСК 19405 відпрацьованих ДІВ загальною активністю 1,19Е+15 Бк. 

Наразі роботи за проектом продовжуються шляхом формування чергового списку 

неплатоспроможних підприємств.  

 Продовжується технічна допомога з боку США за проектом "Покращення 

збереженості відпрацьованих ДІВ в Україні". Протягом 2014 року передано на ДМСК 250  

відпрацьованих ДІВ типу ГИК-7-4 з гамма-установки “Стерилізация – III” ПАТ 

“Гемопласт”, м Білгород-Дністровський) загальною активністю 4,34Е+14 Бк, одне джерело 

від Миколаєвського обласного онкологічного диспансеру GK-60 активністю 84,7Е+13 Бк, 

58 відпрацьованих ДІВ типу ГИК-7-4 від Інституту фізики НАН України активністю 

1,04Е+14 Бк.  

Основним елементом щодо вдосконалення системи поводження з відпрацьованими 

ДІВ, переведеними у категорію РАВ, є ЦСВДІВ на комплексі «Вектор». (див. також пункт 

В.4.3 цієї Доповіді).  

За підтримки Комісаріату з атомної енергії Франції розроблено та виготовлено 

Мобільний комплекс технічних засобів з розрядки відпрацьованих ДІВ гама 

випромінювання із блоків біологічного захисту, який експлуатується на ДМСК ДК 

«УкрДО «Радон», та спеціальний пакувальний комплект для розміщення та 

транспортування цих відпрацьованих ДІВ. (див. також пункт В.4.4 цієї Доповіді).  

  
 Розділ K. ЗАГАЛЬНІ ЗУСИЛЛЯ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ 

(General Efforts to Improve Safety). 
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 К.1. Заходи, вжиті для вирішення питань, визначених як «виклики» та «пропозиції» 

за результатами П’ятої Наради сторін  

        В якості «викликів» («Challenges») для України за результатами П’ятої  Наради сторін 

були визначені: 

1. Завершення будівництва Нового Безпечного Конфайнмента об’єкта «Укриття» ДСП 

ЧАЕС. 

        Інформація щодо прогресу із будівництва НБК представлена в Додатку 9 цієї 

Доповіді.  

       2. Створення пріоритетних об’єктів, призначених для поводження з РАВ та ВЯП у зоні 

відчуження, включаючи проектування та будівництво Централізованого СВЯП, 

проектування та будівництво сховища для довгострокового зберігання осклованих ВАВ 

від переробки ВЯП реакторів ВВЕР-440. 

          Інформація щодо стану проектування та будівництва об’єктів, призначених для 

поводження з РАВ у зоні відчуження представлена у пункті В 4.3 цієї Доповіді. Інформація 

щодо стану будівництва та модернізації об’єктів, призначених для поводження з ВЯП у 

зоні відчуження представлена у пунктах В 2.1, В 2.2 цієї Доповіді. 

  

        Як «пропозиції» для України за результатами П’ятої Наради сторін були визначені: 

1. Розробка планів щодо майбутнього Чорнобильської зони відчуження: 

       1.1 Розробка концептуальних планів стосовно майбутнього використання та статусу 

цієї зони.  

На сьогодні здійснюється розробка проектів документів з метою законодавчого 

визначення особливого статусу частини території зони відчуження, яка має високі рівні 

забруднення альфа-випромінюючими ізотопами плутонію з великими періодами 

напіврозпаду (тисячі років), та на якій розміщуються радіаційно-ядерні об’єкти, 

включаючи сховища для захоронення РАВ, як зони спеціального промислового 

використання, довгостроково виключеної з використання для проживання населення.  

З метою забезпечення радіологічного захисту та безпеки нинішнього та прийдешніх 

поколінь розроблено: 

- проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

створення зони спеціального промислового використання», яким пропонується 

законодавчо визначити, що певна частина зони відчуження не буде повернута для 

проживання населення протягом тисяч років і буде використана для спорудження та 

експлуатації об’єктів, призначених для поводження з ВЯП та РАВ, у тому числі сховищ 

для захоронення РАВ; 

- проект Стратегії подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та відродження 

територій, що зазнали радіоактивного забруднення, яка передбачає, як довгострокове 

виключення частини території зони відчуження (зони спеціального промислового 

використання) для проживання населення, розвиток у цій зоні інфраструктури для 

поводження з ВЯП та РАВ, так і розвиток на території зони відчуження певних видів 

господарської діяльності (наприклад, створення об’єктів альтернативної енергетики) при 

безумовному дотриманні норм радіаційної безпеки.  

Передбачається розробка порядку визначення меж та розмірів зони спеціального 

промислового використання. Загалом, межі та розміри зони спеціального промислового 

використання мають встановлюватися на основі оцінок сумарних радіаційних впливів від 

всіх існуючих та запланованих для створення ядерно-радіаційних об’єктів, а також 

радіаційно-забруднених територій в цій зоні на критичні групи населення за її межами.  
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1.2. Під час подальшої розробки концептуальних планів для зони відчуження 

потрібно враховувати думку інших країн (маються на увазі, країни, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи), зокрема Республіки Білорусь.  

В 2013 році для забезпечення проведення можливих консультацій стосовно 

потенційного транскордонного впливу запланованого виду діяльності та заходів щодо 

зменшення або усунення її впливу Мінприроди України у порядку, встановленому статтею 

3 Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті 

(Конвенція ЕСПО), направило країнам, які мають спільний кордон з Україною (Білорусія, 

Польща, Угорщина, Молодова та Румунія), оповіщення про заплановану діяльність з 

проектування та будівництва сховища для проміжного зберігання високоактивних 

відходів, які повертатимуться з Російської Федерації після переробки відпрацьованого 

ядерного палива українських АЕС. За станом на 01.06.2017 консультації продовжуються з 

білоруською стороною. 

 

  2. Продовження переоцінки безпеки спецпідприємств з поводження з РАВ ДК 

«УкрДО «Радон» та впровадження заходів з удосконалення, якщо це потрібно. 

  Інформація щодо поводження з РАВ, переоцінки безпеки сховищ та заходів щодо 

підвищення безпеки, в рамках перепрофілювання та переоснащення ДМСК ДК «УкрДО 

«Радон» представлена у пунктах В 4.4, Н 2.2 цієї Доповіді.  

Згідно з умовами виданих ліцензій ДМСК здійснили переоцінку безпеки сховищ 

РАВ на майданчиках ДМСК. Переоцінка здійснювалась як для тих сховищ, які 

експлуатуються за технологією тимчасового контейнерного зберігання РАВ, так і для 

законсервованих «історичних» сховищ РАВ, експлуатація яких здійснювалась у 

попередній період за технологією захоронення. Згідно висновків державної експертизи 

ядерної та радіаційної безпеки Звітів з переоцінки безпеки сховищ РАВ, на кожному 

ДМСК розроблені довгострокові плани заходів з подальшого доопрацювання звітів з 

переоцінки безпеки та визначені терміни виконання окремих інструментальних робіт із 

залученням спеціалізованих організацій, виконання організаційних заходів.  

 

К.2. Основні «виклики» щодо поводження з ВЯП та РАВ в Україні та шляхи їх 

вирішення.  

          Ключовим елементом розвитку системи поводження з ВЯП та РАВ в Україні є 

створення у зоні відчуження об’єктів, призначених для поводження з ВЯП та РАВ, що 

мають забезпечити завершальний етап діяльності у сфері використання ядерної енергії – 

централізоване довгострокове зберігання та захоронення. Також актуальним залишається 

впровадження сучасних технологій переробки РАВ на майданчику ЧАЕС та на комплексі 

«Вектор» (для централізованої переробки РАВ невеликих виробників та потоків РАВ).  

         З урахуванням цього та результатів оцінки радіологічної обстановки у зоні 

відчуження, яка пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, важливим є 

законодавче закріплення особливого статусу зони спеціального промислового 

використання на території зони відчуження з метою її ефективного використання у 

господарському і ядерному комплексах та захисту наступних поколінь. 

         Важливим елементом розвитку системи поводження з РАВ у відповідності до вимог 

Директиви Ради 2011/70 Євроатом є забезпечення створення геологічного сховища для 

захоронення РАВ.  

         Враховуючи це основними викликами для України щодо поводження з ВЯП та РАВ 

є:  

          1. Створення об’єктів, призначених для поводження з РАВ та ВЯП, у зоні 

відчуження та на майданчику ЧАЕС, включаючи: 
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- будівництво та введення в експлуатацію ЦСВЯП  

          - будівництво та введення в експлуатацію сховища для довгострокового зберігання 

осклованих ВАВ від переробки ВЯП реакторів ВВЕР-440, що надходитимуть з Російської 

Федерації; 

         - проектування та будівництво об’єкта з переробки РАВ на комплексі «Вектор»; 

         - проектування та будівництво додаткових об’єктів, призначених для поводження з 

РАВ ЧАЕС.  

           2. Законодавче закріплення особливого статусу зони спеціального промислового 

використання на території зони відчуження з метою її ефективного використання у 

господарському і ядерному комплексах та захисту наступних поколінь.  

          3. Активізація робіт щодо створення геологічного сховища для захоронення РАВ, 

включаючи: 

          - визначення експлуатуючої організації (оператора) геологічного сховища; 

          - розробка програми дій щодо створення геологічного сховища для захоронення 

РАВ; 

         - початок робіт з вибору майданчика для розміщення сховища.  

  

 K.3. Заходи з підвищення безпеки поводження з ВЯП та РАВ з урахуванням уроків 

аварії на АЕС Фукусіма-1  

Україна в червні 2011 року приєдналася до європейської ініціативи щодо проведення 

«стрес-тестів» для АЕС у країнах-членах Європейського Союзу та сусідніх країнах 

(Декларація щодо проведення «стрес-тестів»). «Стрес-тести» для АЕС України 

проводились у відповідності до узгодженої Європейською Комісією та ENSREG 

методології проведення «стрес-тестів» для європейських АЕС (13.05.2011, Declaration of 

ENSREG, Annex 1 «EU “Stress-test” specifications»). В якості об’єктів для проведення 

«стрес-тестів» розглядалися: 

– енергоблоки № 1-6 (ВВЕР-1000, В-320) ЗАЕС та сухе сховище 

відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП), що розташоване на майданчику ЗАЕС; 

– енергоблоки № 1, 2 (ВВЕР-440, В-213) та № 3, 4 (ВВЕР-1000, В-320) РАЕС; 

– енергоблоки № 1 (ВВЕР-1000, В-302), № 2 (ВВЕР-1000, В-338) та № 3 (ВВЕР-

1000, В-320) ЮУАЕС; 

– енергоблоки № 1, 2 (ВВЕР-1000, В-320) ХАЕС; 

– енергоблоки № 1-3 ЧАЕС (басейни витримки відпрацьованого палива) та 

СВЯП-1 ЧАЕС. 

Був розроблений «Національний план дій за результатами «стрес-тестів» з метою 

виконання експлуатуючими організаціями заходів з підвищення безпеки, що були 

визначені за результатами «стрес-тестів», забезпечення ефективного контролю з боку 

Держатомрегулювання, а також імплементації рекомендацій партнерської перевірки 

результатів «стрес-тестів» АЕС України. 

З метою контролю за впровадженням на енергоблоках АЕС України заходів з 

підвищення безпеки, визначених за результатами «стрес тестів» та партнерської перевірки, 

20 листопада 2012 року було проведено відкрите засідання Колегії Держатомрегулювання. 

За результатами Колегії визначені додаткові заходи з підвищення безпеки в частині 

управління важкими аваріями з метою врахування рекомендацій партнерської перевірки. 

З метою підвищення ефективності дій персоналу у випадках аварій на БВ виконується 

розробка аварійних інструкцій по відношенню до БВ, а також керівництва з управління 

важкими аваріями по відношенню до аварій в БВ. Басейн витримки складається з 

металевої оболонки, розміщеної в залізобетонних огороджувальних конструкціях, що 

забезпечує її захищеність від зовнішніх впливів. Дії персоналу у випадку аварій на БВ 
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розглядаються при розробці та обґрунтуванні інструкцій з ліквідації аварій на БВ та 

керівництв з управління важкими аваріями на БВ. В рамках розробки детальної 

протиаварійної стратегії на випадок тривалого повного знеструмлення передбачено задіяти 

мобільні дизель-генератори для забезпечення підживлення БВ. 

За результатами «стрес-тестів» заплановано реалізацію додаткових заходів, що 

забезпечують підживлення БВ на енергоблоках з ВВЕР-440 та ВВЕР-1000 на випадок 

повного знеструмлення від мобільних насосних установок. 

У 2013 р. на енергоблоці №1 ВП ЮУАЕС було реалізовано захід «Забезпечення 

підживлення і охолодження басейну витримки в умовах тривалого повного знеструмлення 

АЕС». 

В даний час на енергоблоках № 1, 2 ВП «Рівненська АЕС», у зв'язку з 

впровадженням палива 2-го покоління, Держатомрегулюванням дозволено використання 

для тимчасового зберігання ВЯП неущільнених верхніх стелажів басейнів витримки за 

схемою часткового заповнення комірок верхніх стелажів з розміщенням поглинаючих 

надставок. 

За результатами виконаного аналізу критичності басейнів витримки енергоблоків 

№ 1, 2 ВП «Рівненська АЕС» з верхніми знімними стелажами і нижніми стелажами 

ущільненого зберігання палива «Шкода» (далі - СУЗП «Шкода») підтверджено, що при 

використанні повного заповнення верхніх стелажів басейну, без поглиначів 

підкритичність не забезпечується. 

З метою врахування рекомендацій ENSREG за результатами «стрес-тестів» та 

опрацювання питання поводження з великими обсягами післяаварійних РАВ в рамках 

Національного плану дій за результатами «стрес-тестів» заплановано проведення аналізу 

можливих обсягів радіоактивної води, продуктивності наявної системи упарювання та 

кількості бочок для герметизації кубового залишку і місць для зберігання (при 

необхідності створення додаткового резерву), оцінки достатності засобів контролю 

активності води та заходів для запобігання забруднення ґрунтових вод та ін. За 

результатами аналізу будуть розроблені рекомендації, а при необхідності концептуальні 

технічні рішення щодо поводження з великими обсягами радіоактивної води 

 У звітному періоді виконано розрахунки для визначення питомої активності та 

кількості води, яка виникає в результаті важкої аварії, проведено оцінку радіаційного 

впливу на зовнішнє середовище при протіканні за проектної аварії для енергоблоків: 

- з ВВЕР-1000/В-320; 

- з ВВЕР-1000/В-338; 

- з ВВЕР-440/В-213. 

Підготовлені та направлені до Держатомрегулювання відповідні технічні звіти.  

Друга частина роботи, з виконання аналізу місткості існуючих на АЕС ємностей для 

прийому радіоактивної води та кубового залишку, достатності заходів запобігання 

забрудненню навколишнього середовища та розробка концептуальних технічних рішень 

для кожної АЕС буде завершена в 2018 році. 

 

К.4. Заходи з метою відкритості та прозорості дій щодо виконання зобов’язань за 

Об’єднаною конвенцією. 

 

Усі НДУ, а також звіти за результатами місій IRRS-2008 та IRRS-2010 (folloow up) є 

відкритими та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держатомрегулювання 

www.snrc.gov.ua  

http://www.snrc.gov.ua/
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CONCLUSIONS 

  

З часу набуття чинності Об’єднаною конвенцією 18 червня 2001 року Україна є 

активним учасником процесів і заходів, що відбуваються в рамках конвенції з метою 

досягнення її цілей. Перша, Друга, Третя, Четверта та П’ята Національні Доповіді України 

були представлені Сторонам Об’єднаної конвенції на нарадах з розгляду. Коментарі та 

рекомендації нарад слугують базисом для формування та реалізації національних планів 

розвитку атомної енергетики та вдосконалення системи поводження з ВЯП та РАВ. 

Доповідь надає Сторонам Об’єднаної конвенції та громадськості України об’єктивну 

інформацію про безпеку поводження з ВЯП та РАВ, про заходи із забезпечення захисту 

персоналу, населення, навколишнього природного середовища від шкідливого впливу 

іонізуючого випромінювання. У Доповіді наведений опис прогресу за період, що минув 

після П’ятої наради Сторін; визначені перспективи подальшого розвитку та проблеми, що 

потребують вирішення. 

Доповідь демонструє, що Україна вживає усіх заходів з метою виконання своїх 

зобов’язань відповідно до вимог Об’єднаної конвенції. Це підтверджується детальним 

описом вироблених у рамках «Стратегії поводження з радіоактивними відходами в 

Україні» та Енергетичної стратегії завдань та впроваджених у рамках державних та 

галузевих програм заходів забезпечення безпеки поводження з відпрацьованим ядерним 

паливом та радіоактивними відходами. Стратегії, програми та регулюючі вимоги 

побудовані у відповідності до фундаментальних принципів безпеки, постійно 

актуалізуються та гармонізуються із директивами ЄС та стандартами МАГАТЕ, в них 

врахована краща міжнародна практика. 

В Україні сформовані та ефективно діють законодавча та регулююча система щодо 

безпеки поводження з ВЯП та РАВ, а також система державного управління у сферах 

використання ядерної енергії та поводження з РАВ. Посилення ролі та незалежності 

Держатомрегулювання, як уповноваженого органу державного регулювання ядерної та 

радіаційної безпеки відбувається на основі законодавчо-визначеного статусу, забезпечення 

компетентності та необхідних ресурсів, дотримання процедур якості регулюючої 

діяльності, міжнародного технічного співробітництва.  

Україна у сфері поводження з ВЯП та РАВ є активним учасником міжнародного 

співробітництва в рамках проектів ЄК, МАГАТЕ, ЄРББ, G-7, а також двостороннього 

співробітництва. 
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Розділ L. ДОДАТКИ 

Додаток 6. Законодавчо-нормативні акти України у сфері ядерної та радіаційної 

безпеки, прийняті у звітний період  

 

ЗАКОНИ УКРАЇНИ 

1. Закон України від 23.05.2017 № 2059-VIII «Про оцінку впливу на довкілля».  

2. Закон України від 11.07.2017 № 2125-VIII «Про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення поводження з 

радіоактивними відходами» (набирає чинності з 01.01.2018). 

3. Закон України від 11.07.2017 № 2124-19 «Про внесення зміни до статті 4 Закону 

України "Про поводження з радіоактивними відходами" щодо удосконалення механізму 

фінансування поводження з радіоактивними відходами» (набирає чинності з 01.01.2018). 

ПОСТАНОВИ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

 

1. Про затвердження Порядку переміщення через державний кордон 

відпрацьованого ядерного палива українських атомних електростанцій та радіоактивних 

матеріалів, утворених в результаті його переробки від 27.09.2016 № 772 ; 

 

2. Про функціонування територіальних органів Державної інспекції ядерного 

регулювання від 08.06.2016 № 358; 

 

3. Про затвердження Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання 

України від 20.08.2014 № 363. 

 

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 № 380-р «Про 

затвердження проекту будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного 

палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій» 

 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ 

  

1.  Про затвердження загальних положень безпеки при поводженні з радіоактивними 

відходами до їх захоронення Наказ Держатомрегулювання від 01.08.2017 № 279, 

зареєстровано Мін'юст України від 22.08.2017 № 1045/30913; 

 

2. Про затвердження Загальних правил радіаційної безпеки використання джерел 

іонізуючого випромінювання у медицині Наказ Держатомрегулювання від 16.02.2017 № 

51/151, зареєстровано Мін'юст України від 18.05.2017 № 636/30504; 

 

2. Про вдосконалення нормативно-правових актів з питань управління старінням 

атомних станцій наказ Держатомрегулювання від 13.04.2017 № 136,зареєстровано: 

Мін'юст України від 05.05.2017 № 578/30446; 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2059-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/772-2016-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/772-2016-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/772-2016-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/358-2016-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/358-2016-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/363-2014-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/363-2014-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0636-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0636-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0578-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0578-17
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3. Про затвердження Вимог до адміністративного контролю майданчиків уранових 

об'єктів в рамках обмеженого звільнення їх від регулюючого контролю Наказ 

Держатомрегулювання від 21.02.2017 № 60, зареєстровано: Мін'юст України від 15.03.2017 

№ 353/30221; 

 

4. Про внесення змін до Вимог до внутрішнього та зовнішнього кризових центрів 

АЕС Наказ Держатомрегулювання від 09.12.2016 № 201, Зареєстровано: Мін'юст України 

від 28.12.2016 № 1725/29855; 

 

5. Про затвердження Вимог до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної 

безпеки енергоблоків атомних станцій Наказ Держатомрегулювання від 17.10.2016 № 

175,зареєстровано: Мін'юст України від 07.11.2016 № 1449/29579;  

 

5. Про затвердження Інструкції про організацію інформаційної взаємодії Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій і Державної інспекції ядерного регулювання 

України у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації Наказ 

МВС України, Держатомрегулювання від 27.07.2016 № 724/110,зареєстровано: Мін'юст 

України від 23.08.2016 № 1175/29305; 

 

6. Про внесення змін до Вимог до оцінки безпеки атомних станцій Наказ 

Держатомрегулювання; від 11.02.2016 № 15, зареєстровано: Мін'юст України від 

29.02.2016 № 303/28433; 

 

7. Про затвердження Вимог до систем аварійного охолодження ядерного палива та 

відведення тепла до кінцевого поглинача Наказ Держатомрегулювання від 24.12.2015 № 

233, Зареєстровано: Мін'юст України від 16.01.2016 № 77/28207; 

 

8. Про затвердження Вимог до систем електропостачання, важливих для безпеки 

атомних станцій Наказ Держатомрегулювання від 24.12.2015 № 234, зареєстровано: 

Мін'юст України від 16.01.2016 № 78/28208; 

 

9. Про внесення змін до Вимог щодо визначення розмірів і меж зони спостереження 

атомної електричної станції Наказ Держатомрегулювання, МОЗ України; від 23.11.2015 № 

206/765, зареєстровано Мін'юст України від 15.12.2015 № 1567/28012; 

 

10. Про затвердження Вимог з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та 

керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій Наказ Держатомрегулювання, 

від 22.07.2015 № 140, зареєстровано: Мін'юст України від 06.08.2015 № 954/27399; 

 

11. Про затвердження Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) провадження 

діяльності з переробки уранових руд Наказ Держатомрегулювання від 27.05.2015 № 

101,зареєстровано: Мін'юст України від 12.06.2015 № 700/27145; 

 

12. Про затвердження Правил пропускного режиму Державної інспекції ядерного 

регулювання України Наказ Держатомрегулювання від 20.05.2015  № 93 зареєстровано: 

Мін'юст України від 05.06.2015 №668/27113; 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0353-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0353-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1725-16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1725-16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1449-16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1449-16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1175-16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1175-16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1175-16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0303-16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0077-16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0077-16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0078-16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0078-16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1567-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1567-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0954-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0954-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0700-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0700-15
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13. Про затвердження Змін до Вимог до системи управління діяльністю 

експлуатуючої організації (оператора) Наказ Держатомрегулювання; від 14.05.2015 № 90, 

зареєстровано: Мін'юст України від 03.07.2015 № 781/27226; 

 

14. Про затвердження форм реєстраційних карток джерел іонізуючого 

випромінювання Наказ № 69 від 16.04.2015 зареєстровано: Мін'юст України від 18.06.2015  

№ 716/27161; 

 

15. Про затвердження Положення про перелік документів, що подаються 

експлуатуючою організацією для отримання ліцензії на провадження діяльності на 

окремому етапі життєвого циклу ядерної установки Наказ Держатомрегулювання від 

28.01.2015  № 12 зареєстровано: Мін'юст України від 12 лютого 2015 р. за № 152/265972 ; 

 

16. Про затвердження Порядку проведення навчання і перевірки знань з питань 

радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб’єктів окремих видів діяльності у 

сфері використання ядерної енергії Наказ Держатомрегулювання від 02.10.2014 № 143, 

зареєстровано: Мін'юст України від 02.12.2014 №1549/26326; 

 

17. Про затвердження Порядку користування Державним регістром джерел 

іонізуючого випромінювання Наказ № 70 від 16.04.2015 зареєстровано: Мін'юст України 

від 18.06.2015 №717/27162; 

 

18. Про затвердження Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) провадження 

діяльності з виробництва ДІВ, Наказ Держатомрегулювання № 148 від 13.08.2015, 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.09.2015 за N 1054/27499. 

 
19. Про внесення змін до Умов і вимог безпеки (ліцензійних умов) провадження 

діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами, Наказ Держатомрегулювання 

від 20.08.2014 № 118, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.09.2014 за № 

1102/25879. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0781-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0781-15
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Додаток 7. Національні та міжнародні доповіді та звіти, 

 що стосуються безпеки, за звітний період 
 

1. Національна доповідь України про виконання зобов’язань України відповідно до 

Конвенції про ядерну безпеку (2016 рік). 

3. Національна доповідь "ТРИДЦЯТЬ РОКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ: 

РАДІОЛОГІЧНІ ТА МЕДИЧНІ НАСЛІДКИ" (2016 рік) 

4. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2014 

році. 

5. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2015 

році. 

6. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2016 

році. 

7. Доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні в 2014 році. 

8. Доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні в 2015 році. 

9. Доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні у 2016  році 
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Додаток 9. Об’єкт «Укриття» 

 

1. Загальна інформація. 

  

       Аварія, що відбулася на 4-му енергоблоці ЧАЕС 26 квітня 1986 року, за своїми 

масштабами і наслідками стала найбільшою та найважчою катастрофою в історії атомної 

енергетики. Вибухом була зруйнована активна зона реактора, знищені захисні бар'єри та 

системи безпеки. За характером протікання процесів руйнування 4-го блоку та за 

значимістю наслідків аварія відноситься до 7 рівня за міжнародною шкалою ядерних подій 

(INES).  

 З метою ізоляції зруйнованого реактора в дуже короткі терміни (з травня по листопад 

1986 року) було здійснено консервацію четвертого блоку ЧАЕС та побудовано захисну 

споруду навколо нього – об'єкт «Укриття».  

 Консервація зруйнованого четвертого блоку ЧАЕС була направлена на зменшення 

його впливу на навколишнє середовище та захист залишків зруйнованого реактора від 

зовнішніх впливів. 

 Генеральним розробником проекту об'єкта «Укриття» був інститут «ВНИПИЭТ»           

(м. Санкт-Петербург), проект доопрацьовувався та видозмінювався в ході будівництва.  

 Водночас з будівництвом об'єкта було виконано великий обсяг робіт по дезактивації 

території, що забезпечило зниження потужності експозиційної дози опромінення на 

майданчику ЧАЕС. 

 Об’єкт «Укриття» (ОУ) - це зруйнований запроектною аварією 4-й блок ЧАЕС, який 

втратив свої функціональні властивості енергоблоку і на якому виконані першочергові 

заходи для зменшення наслідків аварії та продовжуються роботи по забезпеченню 

контролю його стану, ядерної та радіаційної безпеки. 

 ОУ не є об'єктом, створеним згідно з правилами та нормами вибору майданчика, 

проектування, будівництва, введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації 

ядерних установок (або сховищ радіоактивних відходів). Сучасний стан ОУ не відповідає і 

не може в повній мірі відповідати діючим нормам і правилам безпеки в атомній енергетиці 

і вимогам загально-промислової безпеки. 

Частина конструкцій, створених в 1986 році, опирається на зруйновані елементи 

будівлі блоку № 4 ЧАЕС, міцність яких не вдалося оцінити через складну радіаційну 

обстановку і завали. Застосування дистанційних методів бетонування призвело до того, що 

великі маси бетону розтеклися по перекриттях будівлі і перевантажили їх. Дистанційний 

монтаж у деяких випадках не забезпечив щільне прилягання конструкцій одна до одної та 

надійне з'єднання конструкцій з опорами. 

Згідно з Законом України «Про ратифікацію Конвенції про ядерну безпеку» ОУ не 

підпадає під дію цієї Конвенції, зважаючи на унікальність об’єкта, обумовлену 

глобальними наслідками Чорнобильської катастрофи, та неможливість на сьогодні досягти 

високого рівня його безпеки відповідно до вимог Конвенції. 

Усі ядерні і радіоактивні матеріали, які знаходяться в ОУ є радіоактивними 

відходами. ОУ згідно з Нормами радіаційної безпеки України у сучасному стані 

кваліфікується як місце поверхневого зберігання неорганізованих РАВ (тимчасове 

сховище неорганізованих РАВ, що знаходиться у стадії стабілізації і реконструкції).  

РАВ аварійного походження, які є відкритими джерелами іонізуючого 

випромінювання і у великих обсягах знаходяться в ОУ без надійних захисних бар’єрів, 

створюють значну поточну і потенційну небезпеку для персоналу, населення (у тому числі 

майбутніх поколінь) та довкілля. Утримання під контролем цих джерел небезпеки і 



 127 

забезпечення захисту людини і довкілля від їх радіаційного впливу є основним завданням 

усієї діяльності на ОУ.  

 

2. Ліцензія на експлуатацію об’єкта «Укриття».  

 

 Діяльність з експлуатації ОУ здійснюється в межах ліцензії, виданої 

Держатомрегулюванням. Ліцензією встановлені як обсяг дозволеної діяльності, так і умови 

її виконання, передбачена діяльність з перетворення ОУ на екологічно безпечну систему, 

зокрема в рамках міжнародного проекту План здійснення заходів на ОУ (ПЗЗ). 

Відповідно до умов цієї ліцензії метою будь-якої діяльності на ОУ є захист персоналу, 

населення і довкілля від впливу радіоактивних матеріалів, розташованих в об’єкті або на 

його майданчику. Здійснення діяльності на ОУ з іншою метою забороняється. 

Термін дії ліцензії - до введення в експлуатацію Нового безпечного конфайнмента 

ОУ. Ліцензією визначено перелік посадових осіб, до службових обов’язків яких належить 

здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та 

радіаційної безпеки, фізичного захисту об’єкта «Укриття», ядерних матеріалів та 

радіоактивних відходів, що знаходяться в цьому об’єкті. 

Ліцензією визначено 23 умови провадження діяльності з експлуатації ОУ. 

На цей час ДСП ЧАЕС виконало всі спеціальні умови ліцензії та виконує загальні 

умови здійснення діяльності. Зокрема, Ліцензіат: 

- надає піврічні та річні звіти про стан безпеки ОУ; 

- забезпечує зберігання усіх відомостей щодо обліку РАВ, що вивозяться за межі ОУ; 

- забезпечує фізичний захист ядерних та радіоактивних матеріалів від 

несанкціонованих дій відповідно до вимог чинного законодавства; 

- під час здійснення будь-якої діяльності, що впливає на показники безпеки ОУ, 

розробляє, обґрунтовує і затверджує відповідні технічні рішення, які вступають в дію 

після їх узгодження Держатомрегулюванням; 

- виконує певні види робіт чи операцій (визначених умовами ліцензії) по перетворенню 

ОУ на екологічно безпечну систему на підставі окремих дозволів, які видаються 

Держатомрегулюванням. 

Впродовж 2011-2016 років відповідно до умов ліцензії Держатомрегулюванням 

видано 10 окремих письмових дозволів, що стосуються важливих робіт в частині 

будівництва, монтажу/демонтажу, введення в експлуатацію та експлуатації об’єктів на 

майданчику об’єкта «Укриття». 

 Контроль за дотриманням умов провадження діяльності в рамках ліцензії та окремих 

дозволів здійснюється Держатомрегулюванням  в рамках здійснення державного нагляду. 

Після завершення робіт по введенню в експлуатацію Нового безпечного 

конфайнмента (НБК), ДСП ЧАЕС має отримати ліцензію на експлуатацію НБК, 

включаючи ОУ.   

Після отримання такої ліцензії, ліцензія на експлуатацію об’єкта «Укриття» серії ЕО, 

№ 000033 анулюється. 

В рамках підготовки до майбутньої експлуатації конфайнмента, включаючи об’єкт 

«Укриття», Держатомрегулюванням 1 грудня 2016 року була проведена Колегія, на якій 

розглядались підходи до ліцензування діяльності щодо експлуатації НБК.  

Враховуючи призначення конфайнмента та об’єкта «Укриття», поступову зміну 

стану об’єкта «Укриття» в процесі його перетворення в межах конфайнмента, 

визначення/статус цих об’єктів, їх унікальність, чинні вимоги нормативно-правових актів 

щодо видачі ліцензій/дозволів у сфері використання ядерної енергії, а також відсутність 

прямих положень щодо ліцензування діяльності на цих об’єктах, постановою Колегії було 
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визначено, що одним із найбільш прийнятних підходів є видача ліцензії на окремий вид 

діяльності:  

- переробка, зберігання радіоактивних відходів, що існують та утворюються під час 

перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, в рамках експлуатації 

конфайнмента, включаючи об’єкт «Укриття». 

 

3. Перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему. 

 

Перетворення ОУ на екологічно безпечну систему вимагає залучення значних 

фінансових і матеріальних ресурсів та міжнародної підтримки для вирішення цієї 

широкомасштабної проблеми. 
Важливим кроком на шляху вирішення проблеми безпеки ОУ є взаємодія України з 

державами Великої сімки та Комісією Європейського Співтовариства.  
Спільними зусиллями урядів і спеціалістів цих країн протягом 1997 року була 

розроблена міжнародна програма перетворення ОУ в екологічно безпечну систему - План 
Здійснення Заходів (ПЗЗ), англійською: Shelter Implementation Plan (SIP).  

Фінансове забезпечення реалізації цього проекту здійснюється за рахунок внесків 
країн-вкладників Чорнобильського фонду «Укриття», розпорядником якого є 
Європейський Банк Реконструкції та Розвитку.  

План Здійснення Заходів включає в собі 22 задачі, реалізація яких визначена 5-ма 
цілями безпеки: 

– зменшення імовірності обрушення ОУ (стабілізація будівельних конструкцій); 
– пом’якшення наслідків аварії з обрушенням; 
– підвищення ядерної безпеки; 
– підвищення безпеки персоналу та навколишнього середовища; 
– стратегія довгострокових заходів щодо перетворення об’єкта в екологічно безпечну 

систему. 
 Діяльність з перетворення ОУ на екологічно безпечну систему (реалізація задач, 
проектів ПЗЗ) структурується за такими основними напрямками: 

– розробка програм та планів безпеки; 
– створення інфраструктури для реалізації проектів; 
– стабілізація ОУ; 
– оснащення ОУ системами; 
– розробка стратегії вилучення паливомістких матеріалів (ПММ); 
– спорудження Нового безпечного конфайнмента (НБК). 

 В рамках розроблених програм та планів безпеки були запроваджені системи 
організаційних, методичних та технічних заходів для безпечного виконання проектів ПЗЗ. 
Розроблені програми радіаційного захисту, поводження з радіоактивними відходами, 
аварійний план.  
 Створення додаткової інфраструктури необхідне для безпечного виконання проектів 
ПЗЗ. Серед основних реалізованих проектів слід відмітити проект санпропускника на 1430 
місць, саншлюза на відмітці +5.8 ОУ, майданчика тимчасового складування технологічних 
матеріалів, малої будівельної бази та адміністративного корпусу, установки дезактивації 
автотранспорту та зовнішні інженерні комунікації та допоміжні споруди. 

Важливим елементом додаткової інфраструктури було будівництво спеціальної 

робочої платформи (майданчика) для виконання робіт по монтажу конструкцій нового 

безпечного конфайнмента об’єкта «Укриття». Для зменшення негативного впливу ОУ на 

персонал ця платформа була облаштована на захід від об’єкта «Укриття» на відстані понад 

200 метрів від нього. Після виконання запланованих заходів безпеки, майданчику було 

присвоєно статус зони «вільного» доступу. Такий статус дає можливість доступу 

персоналу на платформу за спрощеними процедурами, виконання робіт з мінімізованим 
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застосуванням засобів індивідуального захисту, що, в свою чергу, забезпечує поліпшення 

ефективності, якості виконання робіт. 

 Впродовж 2005-2008 років на ОУ виконано роботи з реалізації 7-ми невідкладних 

заходів стабілізації будівельних конструкцій ОУ. Ці конструкції були найбільш 

ненадійними та небезпечними за наслідками можливого обрушення. Головною метою 

стабілізації локалізуючої споруди ОУ є зменшення ризику її обрушення з можливим 

потужним викидом радіоактивного пилу в атмосферу. 

        Після виконання робіт ДСП ЧАЕС розробило документ «Підсумковий виконавчий 

звіт зі стабілізаційних заходів (звіт з оцінки безпеки)», в якому проведено аналіз виконаних 

стабілізаційних заходів, а також надійності локалізуючої споруди ОУ в цілому, надані 

рекомендації щодо подальшої експлуатації об'єкта. 

      За результатами роботи зроблено висновок, що рівень безпеки локалізуючої споруди 

ОУ суттєво підвищився, хоча в повній мірі на нормативному рівні безпека не 

забезпечується. Досягнений рівень безпеки можна визнати прийнятним на термін не 

більше 15 років з дати офіційного завершення робіт (з 29.10.2008).   

        За цей час має бути споруджено новий безпечний конфайнмент ОУ, і, після його 

введення в експлуатацію, забезпечено демонтаж найбільш нестабільних конструкцій 

об’єкта «Укриття».  

 В рамках оснащення системами ОУ реалізовано наступні проекти: 

- модернізація системи пилопригнічення (МСПП) 

- додаткова система оперативного радіаційного контролю персоналу ОУ (ДСОРК); 

- інтегрована автоматизована система контролю (ІАСК)  

- модернізація системи фізичного захисту; 

- система протипожежного захисту (СППЗ). 

В рамках ПЗЗ розроблено документ «Стратегія поводження з ПММ та 

радіоактивними відходами об’єкта «Укриття». План подальших дій». Для розробки 

остаточної Стратегії поводження з ПММ необхідно розробити та здійснити додаткові 

заходи по моніторингу ПММ, а також визначити джерела їх фінансування.  

 

 4. Створення Нового безпечного конфайнмента об’єкта «Укриття» (НБК). 

 

       Основним проектом ПЗЗ є створення нового безпечного конфайнмента ОУ (НБК). 

 Конфайнмент – захисна споруда, що включає в себе комплекс технологічного 

обладнання для демонтажу нестабільних конструкцій об’єкту «Укриття» та вилучення із 

зруйнованого четвертого енергоблоку ЧАЕС матеріалів, що містять ядерне паливо, 

поводження з РАВ та інші системи, призначена для здійснення діяльності з перетворення 

цього енергоблоку на екологічно безпечну систему та забезпечення безпеки персоналу, 

населення та довкілля. 

Відповідно до проектних рішень конфайнмент представляє собою аркову споруду, що 

складається з трубчатих металевих конструкцій, та двох шарів захисної оболонки, відстань 

між якими близько 12 метрів (кільцевий простір). Аркова конструкція герметично 

з’єднується із західною та східною торцевими стінами. 

Геометричні розміри арки НБК складають: довжина – 164 м, ширина – 257 м, висота – 

110 м.  

Передбачений термін експлуатації НБК – 100 років. 

 Проект НБК розбито на два пускові комплекси (ПК): 

- ПК-1 НБК – захисна споруда з технологічними системами життєзабезпечення та 

необхідною інфраструктурою; 
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- ПК-2 НБК – інфраструктура для виконання демонтажу нестабільних конструкцій 

об’єкта «Укриття». 

На даний час підходять до завершення будівельно-монтажні роботи ПК-1 НБК та 

виконуються підготовчі роботи для розробки проектних рішень ПК-2 НБК. 

Проектна документація ПК-1 НБК пройшла державні експертизи, в тому числі 

експертизи ядерної та радіаційної безпеки, та була затверджена в установленому порядку.   

Реалізація ПК-1 НБК здійснюється шляхом виконання окремих проектів, які 

сформовані у 6 ліцензійних пакетів (ЛП). 

В рамках ліцензійних пакетів ЛП1-ЛП3 завершені підготовчі роботи для ПК-1 НБК: 

здійснена підготовка та очистка території під будівництво, збудовані фундаменти 

монтажної та транспортної зон НБК, споруджена та прийнята в  

експлуатацію робоча платформа для збирання конструкцій арки НБК. 

Існуюча вентиляційна труба ІІ-ої черги ЧАЕС (ВТ-2) заважала майбутньому 

встановленню НБК в проектне положення. В рамках ліцензійного пакету ЛП4 у листопаді 

2013 року було завершено важливий проект з демонтажу цієї вентиляційної труби. 

Демонтажним роботам передувало будівництво та введення в експлуатацію в жовтні 

2013 року нової вентиляційної труби ІІ-ої черги ЧАЕС, призначеної для виконання 

функцій ВТ-2 та спорудженої таким чином, щоб не заважати конструкціям НБК. 

Основні роботи по безпосередньому спорудженню конфайнмента виконуються в 

рамках ліцензійних пакетів ЛП5-ЛП6: 

- завершено будівництво фундаментів НБК в основній (сервісній) зоні;  

- завершено монтаж конструкцій арки та її зовнішньої і внутрішньої обшивки; 

- змонтовану арку переміщено із монтажної зони у проектне положення над об’єктом 

«Укриття»; 

- завершується будівництво торцевих стін арки НБК; 

- виконано збирання та часткове випробування системи основних кранів НБК; 

- в локальній зоні виконуються будівництво та монтаж допоміжних будівель та 

споруд:  

- технологічної будівлі,   

- будівлі електротехнічних пристроїв,   

- насосної станції пожежогасіння,  

- шлюзу доступу пожежних підрозділів,   

- дизельгенераторних установок,  

- очисних споруд зливових вод та інші; 

-      виконуються роботи з монтажу систем поводження з рідкими та твердими РАВ, 

тепло та водопостачання, каналізації, вентиляції та кондиціювання повітря, 

дезактивації, транспортної системи та інші; 

-     ведеться будівництво доріг та тротуарів на прилеглій території. 

Вважливим етапом у спорудженні конфайнмента було його переміщення із зони 

монтажу та встановлення у проектне положення над об’єктом «Укриття». Впродовж 14-27 

листопада 2016 року цей унікальний об’єкт загальною вагою понад 36200 тон за 

спеціальною технологією було переміщено на 327 метрів та встановлено над об’єктом 

«Укриття».  
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Насування арки НБК дозволило істотно підвищити рівень поточної безпеки ОУ: 

- металеві конструкції арки екранують потужні джерела випромінювання, які 

знаходяться в об'єкті «Укриття», у зв'язку з чим, після установки арки НБК в 

проектне положення майже у два рази знизилася потужність дози гамма-

випромінювання на території промислового майданчика ОУ навколо НБК; 

- всередину ОУ перестали надходити атмосферні опади, які є одним з основних 

чинників деградації його будівельних конструкцій, можливості утворення ядерно-

небезпечних композицій паливомістких матеріалів, а також перенесення 

радіоактивних речовин у приміщеннях ОУ та за його межі. 

- після насування арки усунуто вплив на ОУ вітрових і снігових навантажень, що 

значно знижує ризики пошкодження (обвалення) будівельних конструкцій об'єкта. 

Завершення проекту створення ПК-1 НБК передбачається до кінця 2017 року, після 

чого об’єкт буде переданий до ДСП ЧАЕС. 

Головним завданням, після введення в експлуатацію ПК-1 НБК, в найближчі роки є 

реалізація проекту другого пускового комплексу НБК (ПК-2 НБК), демонтаж нестабільних 

конструкцій об'єкта «Укриття», поводження з РАВ та в подальшому, 

вилучення/переведення ПММ в контрольований стан.  

 

У кінці березня 2015 року завершені роботи по відновленню частково зруйнованих 

внаслідок аномальної події 12 лютого 2013 року стінових панелей та крівлі машинного 

залу ОУ площею приблизно 600 м2. 

Детальна інформація щодо аномальної події наведена у НДУ-2014 (Додаток 9). 

 

5. Поводження з РАВ на об’єкті «Укриття». 

 

Під час поточної діяльності на ОУ та діяльності щодо перетворення цього об’єкта на 

екологічно безпечну систему утворюються тверді та рідкі радіоактивні відходи (ТРВ та 

РРВ). 

Поводження з РАВ на ОУ є складовою частиною поводження з РАВ на ДСП ЧАЕС.  

Основними джерелами утворення ТРВ (ґрунт, металобрухт, змішані будівельні 
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відходи, відпрацьовані засоби індивідуального захисту) є поточні роботи по підтримці в 

безпечному стані ОУ та реалізація проектів ПЗЗ. 

В основному, ці ТРО відносяться до низько- та середньо- активних відходів, 

трапляються окремі випадки виявлення високоактивних РАВ. Основними нуклідами, що 

визначають забруднення, є стронцій-90, цезій-137 та 134, трансуранові елементи. 

Поводження з ТРВ ОУ здійснюється відповідно до чинних на ДСП ЧАЕС документів. 

Низько- та середньо- активні відходи збираються, сортуються (за необхідності 

крупногабаритні РАВ фрагментуються) та відправляються на ПЗРВ «Буряківка» або 

зберігаються в тимчасових сховищах на майданчику ЧАЕС. Збір та фрагментація 

високоактивних ТРВ здійснюється за допомогою засобів дистанційної обробки ТРВ і 

транспортуються в тимчасове сховище високоактивних РАВ, яке організоване на 

майданчику ЧАЕС.  

 Джерелами утворення рідких РАВ ОУ є дезактивація приміщень, обладнання і 

інструментів, пилопригнічення, експлуатація санпропускників, природні фактори – 

потрапляння атмосферних опадів через нещільності в будівельних конструкціях ОУ (до 

насування арки НБК над ОУ) та конденсація вологи. 

 На ДСП ЧАЕС збирання рідких РАВ, враховуючи ОУ, здійснюється за допомогою 

проектної системи трубопроводів. 

 Всередині ОУ є скупчення РРВ, які є результатом неорганізованих протікань води в 

об’єкт та виконання робіт по пилопригніченню. 

 Радіонуклідний та хімічний склад таких РРВ залежить від місць їх локалізації. 

Радіонуклідний склад вод приміщень ОУ характеризується наявністю Cs134, Cs137, Sr90, 

Pu239-240, Am241 та органічних і плівкоутворюючих сполук. 

Основними завданнями з покращення існуючої системи поводження з РРВ ОУ є: 

– організація збору вод блоків «Б» та «ДСРВ» (блок допоміжних систем реакторного 

відділення) та їх очистка; 

– оперативне визначення α-активності РРВ перед їх передачею до хімічного цеху ДСП 

ЧАЕС для подальшої переробки; 

– очистка РРВ від трансуранових елементів, органічних та плівкоутворюючих сполук. 

В рамках міжнародного співробітництва на ДСП ЧАЕС було розроблено проект 

«Створення промислової установки для очищення води від трансуранових елементів та 

органіки». У грудні 2016 року Держатомрегулюванням наданий позитивний висновок 

експертизи ядерної та радіаційної безпеки зазначеного проекту. Див. також Розділ Н. 4 цієї 

Доповіді.  

 Для вирішення проблем, пов’язаних із поводженням з РРВ ОУ, ЧАЕС в 2006 році 

було розроблене та погоджене Держатомрегулюванням «Концептуальне технічне рішення 

щодо поводження з РРВ в процесі перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну 

систему». На виконання цього рішення ДСП ЧАЕС розробило план заходів з його 

реалізації та частково їх виконало. 

  

6. Документи регулюючого органу щодо діяльності на об’єкті «Укриття». 

 

Держатомрегулювання в своїй діяльності щодо ОУ керується Законами України, 

постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими 

актами в сфері використання ядерної енергії.  

З метою роз’яснення політики державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки 

щодо ОУ у 1998 регулюючим органом було затверджено «Заяву про політику регулювання 

ядерної та радіаційної безпеки об’єкта «Укриття» Чорнобильської АЕС». В ній визначені 
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основні принципи забезпечення ядерної та радіаційної безпеки при здійсненні діяльності 

щодо ОУ в процесі його перетворення в екологічно безпечну систему, а саме: 

 – принципи управління; 

 – радіаційного захисту; 

 – поводження з РАВ; 

 – загальні технічні принципи. 

 У 2001 році Держатомрегулюванням були розроблені Вимоги до структури та змісту 

звіту з аналізу безпеки реалізації проектів Плану здійснення заходів на ОУ. Відповідно до 

вимог цього документа ДСП ЧАЕС розробляє звіти з аналізу безпеки проектів, які 

подаються до органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки в складі 

пакету документів для отримання дозволу на виконання певних робіт чи операцій на ОУ. 

Впродовж 2005-2006 років Держатомрегулюванням з залученням міжнародних 

експертів було розроблено «Фундаментальні принципи безпеки діяльності в рамках Плану 

здійснення заходів на об’єкті «Укриття» та «Керівництво щодо застосування засад безпеки 

під час здійснення регулюючої діяльності в рамках Плану здійснення заходів на об’єкті 

«Укриття». 

В жовтні 2010 року набрав чинності розроблений Держатомрегулюванням 

нормативно-правовий акт «Умови та порядок видачі окремих письмових дозволів на види 

робіт чи операцій щодо перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему». 

Цей документ визначає види робіт чи операцій, які мають здійснюватися за окремими 

дозволами на ОУ, встановлює умови та порядок видачі, внесення змін, відмови у видачі, 

зупинення дії та анулювання окремих дозволів на виконання робіт чи операцій щодо 

перетворення ОУ на екологічно безпечну систему. 
 

 

 


