
Міжнародний круглий стіл з питань аварійної готовності

та реагування у сфері атомної енергетики

ЗабезпеченняЗабезпечення ффункціункційй компетентногокомпетентного

органуоргану заза КонвенцієюКонвенцією пропро оперативнеоперативне

оповіщенняоповіщення пропро ядернуядерну аваріюаварію

НаталіяНаталія БІЖКОБІЖКО, , начальникначальник відділувідділу аварійноїаварійної готовностіготовності тата

реагуванняреагування ДержавноїДержавної інспекціїінспекції ядерногоядерного регулюваннярегулювання УкраїниУкраїни



Функції Держатомрегулювання

�� забезпеченнязабезпечення розробленнярозроблення нормативнихнормативних актівактів зз питаньпитань

ядерноїядерної тата радіаційноїрадіаційної безпекибезпеки, , аа такожтакож впровадженнявпровадження

механізмівмеханізмів їїїї регулюваннярегулювання ((ліцензуванняліцензування діяльностідіяльності уу сферісфері

використаннявикористання ядерноїядерної енергіїенергії тощотощо) ) зз метоюметою здійсненняздійснення

політикиполітики запобіганнязапобігання надзвичайнимнадзвичайним ситуаціямситуаціям тата

гармонізаціїгармонізації законодавствазаконодавства; ; 

�� визначеннявизначення критеріївкритеріїв іі нормнорм ядерноїядерної тата радіаційноїрадіаційної безпекибезпеки; ; 

�� організаціяорганізація іі здійсненняздійснення державногодержавного наглядунагляду заза

дотриманнямдотриманням вимогвимог ядерноїядерної іі радіаційноїрадіаційної безпекибезпеки тата

контролюконтролю заза реалізацієюреалізацією заходівзаходів, , спрямованихспрямованих нана

запобіганнязапобігання аваріямаваріям нана ядернихядерних установкахустановках, , обоб’’єктахєктах, , 

призначенихпризначених длядля поводженняповодження зз радіоактивнимирадіоактивними відходамивідходами, , 

урановихуранових обоб’’єктахєктах; ; 



Функції Держатомрегулювання (1)

�� відповідальністьвідповідальність заза управлінняуправління створеннямстворенням іі

діяльністюдіяльністю функціональноїфункціональної підсистемипідсистеми ЄдиноїЄдиної

державноїдержавної системисистеми цивільногоцивільного захистузахисту

““БезпекиБезпеки обоб’’єктівєктів ядерноїядерної енергетикиенергетики””;;

�� оперативнеоперативне повідомленняповідомлення черезчерез засобизасоби масовоїмасової

інформаціїінформації пропро радіаційнірадіаційні аваріїаварії нана територіїтериторії

УкраїниУкраїни, , аа такожтакож заза їїїї межамимежами вв разіразі

можливостіможливості транскордонноготранскордонного перенесенняперенесення

радіоактивнихрадіоактивних речовинречовин..



Міжнародні зобов'язання України

� Конвенція про оперативне оповіщення про ядерну

аварію

� Конвенція про допомогу в разі ядерної аварії або

радіаційної аварійної ситуації

ВР УРСР ратифікувала конвенції в 1986 році



Конвенція про оперативне

оповіщення про ядерну аварію

У разі ядерної аварії на:

- Ядерних реакторах;

- Установках ядерно-паливного циклу;

- Установках по поводженню з радіоактивними відходами;

- При перевезенні палива та радіоактивних відходів.

Невідкладно надається інформація про характерхарактер ядерноїядерної
аваріїаварії, , часчас тата точнеточне місцемісце..

Після надання первинної інформації надсилається більш
детальна інформація, яка включає дані про :

-- ХарактеристикуХарактеристику викидіввикидів;;

-- МетеорологічніМетеорологічні данідані;;

-- ІнформаціюІнформацію пропро захиснізахисні заходизаходи позапоза майданчикоммайданчиком..



Конвенція про оперативне

оповіщення про ядерну аварію

ПостановаПостанова КМУКМУ відвід 2.10.2003 2.10.2003 №№ 1570 1570 ““ПроПро визначеннявизначення

компетентнихкомпетентних національнихнаціональних органіворганів зз питаньпитань виконаннявиконання

міжнароднихміжнародних конвенційконвенцій уу галузігалузі використаннявикористання ядерноїядерної енергіїенергії””

самесаме ДержатомрегулюванняДержатомрегулювання визначеновизначено::

�� компетентнимкомпетентним національнимнаціональним органоморганом,  ,  уповноваженимуповноваженим

надсилатинадсилати аварійнеаварійне оповіщенняоповіщення тата інформаціюінформацію вв разіразі ядерноїядерної

аваріїаварії абоабо радіаційноїрадіаційної аварійноїаварійної ситуаціїситуації вв УкраїніУкраїні іі одержуватиодержувати

аварійнеаварійне оповіщенняоповіщення тата інформаціюінформацію вв разіразі ядерноїядерної аваріїаварії абоабо

радіаційноїрадіаційної аварійноїаварійної ситуаціїситуації вв іншійіншій державідержаві; ; 

�� єдинимєдиним компетентнимкомпетентним національнимнаціональним пунктомпунктом звзв''язкуязку, , 

відповідальнимвідповідальним заза здійсненняздійснення цілодобовогоцілодобового чергуваннячергування зз

метоюметою забезпеченнязабезпечення одержанняодержання вв будьбудь--якийякий часчас аварійногоаварійного

оповіщенняоповіщення тата інформаціїінформації,  ,  аа такожтакож проханняпрохання пропро допомогудопомогу вв

разіразі ядерноїядерної аваріїаварії абоабо радіаційноїрадіаційної аварійноїаварійної ситуаціїситуації. . 



Конвенція про оперативне

оповіщення про ядерну аварію

УгодиУгоди зізі: : ШвецієюШвецією, , ТуреччиноюТуреччиною, , 

БілорусієюБілорусією, , СловаччиноюСловаччиною, , 

УгорщиноюУгорщиною, , ФінляндієюФінляндією, , 

НорвегієюНорвегією, , ПольщеюПольщею, , НімеччиноюНімеччиною, , 

АвстрієюАвстрією, , БолгарієюБолгарією, , ЛатвієюЛатвією, , 

РумунієюРумунією тата РосієюРосією. . 



ІнформаційноІнформаційно -- кризовийкризовий центрцентр

ДержатомрегулюванняДержатомрегулювання

ПризначенняПризначення ІКЦІКЦ –– забезпечитизабезпечити належніналежні

умовиумови длядля роботироботи персоналуперсоналу ІКЦІКЦ уу разіразі

радіаційноїрадіаційної аваріїаварії абоабо іншоїіншої небезпечноїнебезпечної

подіїподії, , якаяка потребуєпотребує виконаннявиконання оперативнихоперативних

тата скоординованихскоординованих дійдій зз бокубоку

ДержатомрегулюванняДержатомрегулювання УкраїниУкраїни



СтруктураСтруктура ІКЦІКЦ ((11))

�� КризовийКризовий штабштаб (2 (2 особиособи): ): керуєкерує роботоюроботою

ІКЦІКЦ, , приймаєприймає рішеннярішення уу межахмежах компетенціїкомпетенції

ДержатомрегулюванняДержатомрегулювання УкраїниУкраїни, , погоджуєпогоджує

повідомленняповідомлення, , якіякі надсилаютьсянадсилаються заза межимежи

ІКЦІКЦ;;

�� ГрупаГрупа підтримкипідтримки кризовогокризового штабуштабу (2 (2 

особиособи): ): забезпечуєзабезпечує взаємодіювзаємодію міжміж КШКШ тата

іншимиіншими групамигрупами, , організовуєорганізовує виконаннявиконання

дорученьдоручень КШКШ тата ведеведе хронологіюхронологію подійподій



СтруктураСтруктура ІКЦІКЦ ((22))

�� ГрупаГрупа аналізуаналізу данихданих (6 (6 осібосіб):  ):  отримуєотримує

технічнутехнічну інформаціюінформацію пропро ситуаціюситуацію нана

аварійномуаварійному обоб’’єктієкті, , аналізуєаналізує цюцю

інформаціюінформацію іі прогнозуєпрогнозує розвитокрозвиток

аваріїаварії;;

�� ГрупаГрупа звзв’’язкуязку (3 (3 особиособи): ): розробляєрозробляє

преспрес--релізирелізи тата іншіінші інформаційніінформаційні

повідомленняповідомлення, , візуєвізує їхїх вв КШКШ тата

надсилаєнадсилає зовнішнімзовнішнім абонентамабонентам. . 

ВідповідаєВідповідає нана телефоннітелефонні дзвінкидзвінки



СтруктураСтруктура ІКЦІКЦ ((33))

ГрупаГрупа технічноїтехнічної підтримкипідтримки (2 (2 особиособи): ): 

надаєнадає консультаціїконсультації персоналуперсоналу ІКЦІКЦ, , 

експлуатуєексплуатує системусистему реєстраціїреєстрації

телефоннихтелефонних переговорівпереговорів тата

презентаційнепрезентаційне обладнанняобладнання



Конвенція про оперативне

оповіщення про ядерну аварію

УгодиУгоди зізі: : ШвецієюШвецією, , ТуреччиноюТуреччиною, , 

БілорусієюБілорусією, , СловаччиноюСловаччиною, , 

УгорщиноюУгорщиною, , ФінляндієюФінляндією, , 

НорвегієюНорвегією, , ПольщеюПольщею, , НімеччиноюНімеччиною, , 

АвстрієюАвстрією, , БолгарієюБолгарією, , ЛатвієюЛатвією, , 

РумунієюРумунією тата РосієюРосією. . 



ВзаємодіяВзаємодія нана загальнодержавномузагальнодержавному рівнірівні (1)(1)

КМУКМУ –– зз питаньпитань наданнянадання оперативноїоперативної інформаціїінформації
пропро станстан безпекибезпеки енергоблоківенергоблоків АЕСАЕС УкраїниУкраїни тата
аварійногоаварійного оповіщенняоповіщення уу разіразі порушеньпорушень вв
роботіроботі АЕСАЕС;;

ДСНСДСНС –– зз питаньпитань взаємноговзаємного інформуванняінформування пропро
надзвичайнінадзвичайні ситуаціїситуації;;

МінпаливенергоМінпаливенерго тата НАЕКНАЕК ““ЕнергоатомЕнергоатом”” –– зз
питаньпитань оперативногооперативного інформуванняінформування пропро
надзвичайнінадзвичайні ситуаціїситуації тата забезпеченнязабезпечення ядерноїядерної
тата радіаційноїрадіаційної безпекибезпеки нана обоб’’єктахєктах атомноїатомної
енергетикиенергетики

МЗСМЗС –– зз питаньпитань оперативногооперативного інформуванняінформування тата зз
питаньпитань, , щощо стосуютьсястосуються міжнароднихміжнародних договорівдоговорів
тата конвенційконвенцій вв галузігалузі аварійногоаварійного реагуванняреагування



�� МОЗМОЗ –– зз питаньпитань державногодержавного регулюваннярегулювання вв галузігалузі радіаційногорадіаційного

захистузахисту населеннянаселення УкраїниУкраїни. . ДержатомрегулюванняДержатомрегулювання тата МОЗМОЗ

взаємодіютьвзаємодіють уу сферісфері нормативнонормативно--правовогоправового забезпеченнязабезпечення шляхомшляхом

створеннястворення спільнихспільних робочихробочих групгруп длядля розробкирозробки нормативнонормативно--

правовихправових актівактів, , їхїх взаємноговзаємного погодженняпогодження тата введеннявведення вв діюдію

спільнимиспільними наказаминаказами..

�� УкрГМЦУкрГМЦ –– зз питаньпитань обмінуобміну оперативноюоперативною інформацієюінформацією;;

�� ДержпромгірнаглядДержпромгірнагляд -- зз питаньпитань підготовкипідготовки атестованихатестованих викладачіввикладачів уу

галузігалузі радіаційноїрадіаційної безпекибезпеки ;;

�� ДержкомінформДержкомінформ -- зз питаньпитань інформуванняінформування пропро надзвичайнінадзвичайні ситуаціїситуації. . 

�� НаНа виконаннявиконання статтістатті 24 24 ЗаконуЗакону УкраїниУкраїни ““ПроПро використаннявикористання ядерноїядерної

енергіїенергії тата радіаційнурадіаційну безпекубезпеку””, , згіднозгідно зз якоюякою органиоргани державногодержавного

регулюваннярегулювання ядерноїядерної тата радіаційноїрадіаційної безпекибезпеки ““оперативнооперативно

повідомляютьповідомляють черезчерез засобизасоби масовоїмасової інформаціїінформації пропро радіаційнірадіаційні аваріїаварії

нана територіїтериторії УкраїниУкраїни, , аа такожтакож заза їїїї межамимежами уу разіразі можливостіможливості

трансграничноготрансграничного перенесенняперенесення радіоактивнихрадіоактивних речовинречовин””, , 

ДержатомрегулюванняДержатомрегулювання надаєнадає додо ДержкомінформДержкомінформ інформаціюінформацію пропро

надзвичайнунадзвичайну ситуаціюситуацію длядля подальшогоподальшого розповсюдженнярозповсюдження середсеред

засобівзасобів масовоїмасової інформаціїінформації тата інформаційнихінформаційних агентствагентств. . 

ВзаємодіяВзаємодія нана загальнодержавномузагальнодержавному рівнірівні (2)(2)



ДякуюДякую заза увагуувагу!!


