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Раді національної безпеки і 

оборони України 

Про необхідність призначення  
постійних керівників установ  
атомної галузі та сфери поводження  
з радіоактивними відходами 

 

 

Громадська рада при Держатомрегулюванні звертається з метою подолання тривалої 

негативної практики призначення тимчасово виконуючих обов’язки в установах атомної галузі.  

 

Зокрема, йдеться про Державне агентство України з управління зоною відчуження  

(ДАЗВ), Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія 

«Енергоатом» (ДП «НАЕК «Енергоатом») і Державне спеціалізоване підприємство 

«Чорнобильська АЕС» (ДСП ЧАЕС). 

Так, за останні півроку відбулися наступні зміни керівництва:  

т.в.о Голови ДАЗВ призначалися тричі: 12.10.2019 р. – Фещенко В.П., 15.11.2019 р. – 

Ковальчук О.Л., 05.02.2020 р. – Павлова К.С.;  

т.в.о. президента ДП «НАЕК «Енергоатом» – двічі: 04.12.2019 р. був призначений 

Павлишин П.Я., а 29.03.2020 р. – Котін П.Б. (який до призначення був керівником Запорізької 

АЕС, тому на цій АЕС 06.04.2020 р. також призначено т.в.о. керівника). 

В.о. гендиректора ДСП ЧАЕС Калашник С.В. призначений 24.04.2019 р., але не має 

необхідної ліцензії та відповідної освіти. Держатомрегулювання надсилала 03.05.2019 р. 

офіційне звернення щодо цього порушення, та ситуація досі не змінилася. Тобто, майже рік 

таким небезпечним підприємством "тимчасово" керує людина без належних знань і 

документів.   

Т.в.о Голови ДАЗВ (Павлова К.С.) не має допуску до роботи на ядерних установках з 

ядерними матеріалами і об’єктах, призначених для поводження з радіоактивними відходами, 

іншими джерелами іонізуючого випромінювання. Це також унеможливлює прийняття життєво 

важливих рішень і, відповідно, повноцінне керування діяльністю агентства. 

Оскільки діяльність тимчасово виконуючих обов’язки не має чіткого законодавчого 

підґрунтя (вони лише заміняють керівників) - якість управління знижується. Відсутня мотивація 

до системної роботи, довгострокового планування та досягнення цілей, формування постійної 

команди. Іноді немає навіть необхідної кваліфікації чи спеціального дозволу.  

07.04.2020 р.    

№ 1920-13 



Діяльність ДАЗВ, ДП «НАЕК «Енергоатом» і ДСП ЧАЕС пов’язана з високими ризиками в 

сфері ядерної та радіаційної безпеки, зазначені вище проблеми в управлінні цими установами 

спричиняють вагомі негативні наслідки, зокрема: 

- затримка виконання чи невиконання заходів безпеки, зростання ризиків; 

- зниження морального клімату в установі, втрата мотивації персоналу; 

- посилення недовіри громадян та міжнародної спільноти як до цих установ, так і взагалі 

до здатності держави забезпечувати ядерну та радіаційну безпеку. 

У зв’язку з цим наполягаємо на необхідності негайного проведення необхідних конкурсів і 

призначення постійних і кваліфікованих керівників Державного агентства України з управління зоною 

відчуження,  Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» і 

Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС». 
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