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' аварійна ситуація/ означає позаштатну ситуацію або подію, пов”язану з «етегдепсу» теапз а поп-ґощіпезішаііоп ог счет Пункт (26)

етеґвепсу джерелом випромінювання, через яку виникає іпуоіуіпе а ґасііаїіоп зоиґсеШаг песеззііасез ргошрї СТШ'ГЇ 4

необхідність негайних дій щодо зниження серйозних асїіоп го тііієаїе зегіоиз асіуегзе сопзечиепсезїоґ іштап Глави 2

негативних наслідків для здоров,я та безпеки ііеаіїіі аґкі заїегу, чпаііїу ої Ііїе, рґореґсу оґ [Ье
[114]

людини, якості життя, майна та довкілля, або ризик, епУігоптепї, ог а Нагато так соціо діуе ґізе [о зцсіі

що може спричинити такі серйозні негативні 5еґіоп5 асіуеґзе сопзечиепсез;

наслідки;
? аварійне професійне означає опромінення, отримане аварійним «етегєепсу оссцраїіопаі ехрозиге» теапє ехрозите Пункт (29)

опромінення/ працівником у ситуації аварійного опромінення; ґесеіуесі іп ап етегдепсу ехрозиге віщаїіоп Ьу ап СТШ'ГЇ 4

етегеепсу осспраїіопа] етегеепсу шогКеґ;
Глави 2

ехрозше

[д4]

3' аварійний працівник] означає будь-яку особу, що виконує визначену роль в «етеґвепсу шогісег» теапє апу регзоп Ьауіпд а деппеа Пуикт (3 1)

етегєепсушогКег аварійній ситуації та може зазнати впливу ґоіе іп ап етеґэепсу апсі “1110 тіні“ Ье ехрозесі Іо Статті 4

випромінювання під час вжиття заходів з реагування ґасііаііоп “!Ьііе іаКіпв асїіоп іп ґезропзе [о Ше ешеґєепсу; ГЛави 2

на аварійну ситуацію;
“141

4 аварія/ означає будь-яку ненавмисну подію, наслідки або «ассіаепї» теапз апу цпітешїесі счет, Ше сопвечиепсез пункт 6,

ассісіепї потенційні наслідки якої є значними з точки зору ог роїетіаі сопзечиепсезоїшпісіі аге зіепіїісат їґопі Ше статті 3

радіаційного захисту або ядерної безпеки; роіпї ої чіеш ої ґаоіаііоп ртоїесїіоп ог ппсіеаґ заїету; [дд

5' аварія проектна/ «проектна аварія» означає аварійні умови, з «девізи Ьазіз ассісіет» шеапз ассіоепї сопсііїіопз аваіпзї пункт 10,

дезівп Ьазіз ассісіет урахуванням яких проектується ядерна установка у
шітісіі а писіеаґ іпзїаііаїіоп із дезіапесі ассоґкііпе Іо

СТШ'ГЇ 3

відповідності із встановленими проектними езїаыізііесі девізи сгііеґіа, апо їоґ шііісіт Ше оатаєе [о [д2]

критеріями і за яких пошкодження палива, у
відповідних випадках, та викиди радіоактивних

Ше їцеі, шітеге аррІісаЬІе, апо [Не ґеіеазе ої ґасііоасїіуе
таіегіаІ аге Кері шішіп аиїііоґізесі ]ітіїє;



матеріалів знаходяться в дозволених межах;
6- активація/ означає процес, у ході якого стабільний нуклід «аскіуаїіоп» шеапз а рґосезз ЇЬГОЦБЬ шЬісЬ а зіаые Пункт (4)

асїіуасіоп перетворюється на радіонуклід, опромінюючи писІісіе із [гапзїогтес] іпіо а гасііописііде Ьу іпасііаїіпє СТЗТТЇ 4

частинками або високоенергетичнимифотонами шігіі рапісіез оґ ЬівЬ-епеґзу рЬоїопз Ше таїеґіаі іп шЬісЬ Глави 2

матеріал, у якому він міститься; ії із сотаіпед; [д4]

7- активність/ «активність» (А) - це активність певної кількості «асііуіїу» (А) із “16 асїіуігу ої ап атоипі ої а Пункт (5)

асііуігу радіонукліда в певному енергетичному стані в певний гасііописіісіе ін а рапісиіаг епетєу згаїе а! а віх/ен Ііте. ІІ СТШТЇ 4

момент часу. Вона є відношенням (ПЧ до 61, де (ІМ - із Сіте чиоііет ої (ПЧ Ьу 111, шііеге сІІЧ ізШе ехресїаїіоп Глави 2

це очікуВане значення числа ядерних перетворень з уаіие оїте пшпЬеґ ої пцсіеаґ [гапзіііопз їготШаї епеґву [д4]

такого енергетичного стану за інтервал часу (11: зїаїе іп [11е їіте ітеп/а] (іс:

(Ш А :а14 =- (1?

(1! Тііе цпії ої асґічігу із [Ье ЬесчиегеІ (Во);

Одиницею вимірювання активності є бекерель (Бк);
3- бекерель (Бк)/ «бекерель» (Бк) - це спеціальне найменування «Ьесчиегеі» (Вц) із Ше зресіа] пате ої111е ипії ої Пункт (8)

Ьесчиеґеі (Вч) одиниці активності. Один бекерель дорівнює одному асїіуігу. Опе Ьесчиеге] із ециіуаІет то опе пис1еаг СТЗТГЇ 4

ядерному перетворенню за секунду: ] Бк = 1 сї'; гґапзіііоп рег зесопіі: ІВч = 15'1; 1632?"
2

91 будівельний матеріал/ означає будь-який будівельний виріб, що «ЬиіШіпе таїегіаі» теапз апу сопзсґисїіоп ргосіисї їоґ Пункт (9)

Ьціісііпв таїеґіаі використовується на постійній основі в будівлі або її іпсогрогаїіоп ін а реппапет таппег ін а Ьиііоіпеог рагіз СТдТТЇ 4

частинах, і характеристики якого впливають на [Ьегеоїале їЬе регїоппапсе ої шііісіі Ьаз ап еїїесї оп Ше Глави 2

характеристики будівлі з точки зору опромінення її реґїогтапсе ої [Не Ьиіідіпв шіїіі гадаю Іо ехрозиге ої іїз [д4]

мешканців іонізуючим промінням; оссиратз Іо іопізіпв ґаоіаїіоп;
'0- важкі умови/ означає умови, які є більш важкими, ніж умови «зеуеґе сопаітіопз» теапз сопаіїіопзШаг ате тоге зеуеґе пункт 11,

зеуеґе сопаіїіопз проектних аварій; причиноютаких умов можуть бути сІтап сопдіїіопз геіаїеа [о сіезієп Ьазіз ассіоетз; зисіі СТШ'ТЇ 3

численні відмови, такі як повна втрата усіх каналів сопоіїіопзтау Ье саизед Ьу тиіїіріе їаіІигез, зисіт аз Ше [д2]

системи безпеки, або вкрай малоймовірна подія». сотріеїе |озз ої аІ] їґаіпз ої а заїеїу зузїет, оґ Ьу ап
ехїгетеіу ипІіІсеІу еуепї.”

"> визначене устаткування/ означає устаткування, розміщене на території країни, «ґесовпізеа іпзгаііаїіоп» теапз а їасіііїу іосаїесі іп Ше Пункт 16

гесовпізеа іпзІаІіаїіоп дозволеної компетентнимиорганами країни іегґіїоґу ої а соиппу аиґіюґізед Ьу їііе сотреїепі СТЗПЇ 5

відповіднодо національногозаконодавства для ацІІіоґісіез ої [ітак соитґу іп ассопіапсе шіШ паїіопаі Іаш [д1]

довготривалого зберігання чи розміщення закритих їоґШе ІопБ-[егт зїоґаєе ог бізрозаі ої зеаІесі зоиґсез оґ
джерел випромінювання чи устаткування, належним ап іпзїаііаїіоп (іиІу аиїіюгізео ипсіег паїіопа] Іаш їоґШе

чином дозволеного відповіднодо національного ішеґіт зсотаве ої зеаіео зонґсез;
законодавства для тимчасового зберігання закритих
джерел випромінювання;

'2- вилучене з використання «вилученоз використанняджерело» означає закрите «оізизео зоигсе» теапз а зеаІео зоиґсе шііісіі із по Іопдеґ Пункт (21)
Статті 4



джерело/ джерело, що більше не використовуєтьсяабо не и5ес1 от ітеткіеті Іо Ье изео їот [Ье рґасїісе їот шЬісЬ Глави 2

дізизесі зоитсе призначене використовуватися в практиці, на яку був ацїітогізаїіоп таз вгаптео Ьщ сопгіпцез Іо гечиіте заїе [д4]

наданий дозвіл, але яке продовжує потребувати шапаветепї;
безпечного управління;

'3 відповідальний за означає особу, технічно компетентну в питаннях «гаоіагіоп ртоіескіоп оїїтсеґ» теапз ап іпсііуісіиаі шііо із Пункт (74)

радіаційний захист/ радіаційного захисту, що стосуються певного типу Іесііпісаііу сотреєепї іп таоіаїіоп рґоїесїіоп тапетз СШТТЇ 4

ґаоіагіоп ртоїесгіоп оїїісет практики, щоб наглядати за реалізацією заходів теіеуат їоґ а Біуеп ґуре ої ртасгісе Іо зиретуізе от Глави 2

радіаційного захисту або здійснювати її; регїоттп [іте ітріетпетаїіоп оїШе гаоіаїіоп рґоїесїіоп [д4]

аттапветепїз;
'4 відпрацьоване паливо/ означає ядерне паливо, опромінене в активній зоні «зрет їиеі» теапз ппсІеат їиеіШаг паз Ьееп ігтатііатеті іп Пункт п)

Брет їцеІ реактора та остаточно з неї вилучено; апсі реппапетіутетоуесі їтотп а теасїот соте; [СЕЗЇГЇ
2

15. означає ядерне паливо, опромінено в активній зоні «зрет їиеІ» теапз писІеаґ їие] Шаг Ьаз Ьееп ітґасііаїесі іп Пункт (11)

реактора та остаточно з неї вилучене; відпрацьоване апд реппапетіу тетпоуесі їтотп а ґеастоґ соге; зрет їиеІ СТЗТ'ГЇ 3

паливо можна або розглядати як кориснийресурс, що тау еіїітег Ье сопзісіетесі ав а изаые тезоитсе Шаг сап Ье [ДЗ]

придатнийдля перероблення, або відправити на тертосеззео от Ье дезїіпеа їоґ (]ізрозаІ ії ґеватсіеа ав
захоронення, якщо розглядати його як радіоактивні гасііоасїіуе шазїе;
відходи;

15- відпрацьоване ядерне «відпрацьоване ядерне паливо»означає ядерне «зрет їцеІ» теапз пцсіеаг їиеІ Шаг ітаз Ьееп ігтаоіасесі іп Пункт 2

паливо/ паливо,що було опромінено і остаточно вилучено з але] регтапетІу ґешоуесі їгот а теасіот соге; зрет їиеі СТЗТТЇ 5

зрет їиеІ активної зони ядерного реактору; відпрацьоване тау еіїітеґ Ье сопзіаетесі аз иваые тезоцтсе їііаї сап Ье [д1]

ядерне паливо може розглядатися як придатнийдля тертосеззесі ог Ье безтіпеа їот їтаі (іізрозаі тій! по
використання ресурс, що підлягає переробці, чи їшТЬеґ цзе їотезееп зла Ітеаїесі ав ґаоіоастіуе шазте;

призначаєтьсядля остаточного розміщення без
подальшого використання і вважаються
радіоактивними відходами;

'7 власник! означає будь-яка фізична чи юридична особа, що «ітоШеґ» теапз апу пашґаі ог Іезаі ретзоп шЬо, Ьеїоте Пункт 9

ЬоІсіег перед здійсненням перевезення радіоактивних сагтуіпз ош а зЬіртепт ої гаоіоасїіуешазїе ог зрепї їиеі СТЗ'ГТЇ 5

відходів чи відпрацьованогоядерного палива є із ґезропзіые иптіег [Ье арріісаЬІе паїіопаі іаш їот зисіт [ді]

відповідальною відповіднодо належного таїеґіаіз апо ріапз Іо сагґу 0111 а зітіртет то а сопзівпее;
національного законодавства щодо таких речовин і

має намір здійснювати перевезеннядо одержувача;
"ї власник ліцензії/ означає юридичну або фізичну особу, що несе «іісепсе Ьоіает» теапз а Іедаі от патитаі ретзоп Ьауіпє пункт 5

Іісепсе Ьоіоет загальну відповідальність за ядерну установку, як оуетаІІ ґезропзіЬіІігу їот а писіеат іпзїаІІаІіоп ав зресіїіесі статті 3

визначено в ліцензії. іп а Іісепсе. [д2]

19- генератор випромінювання/ означає прилад, здатний генерувати іонізуюче «гасііатіоп 8епетаіог» шеапз а демісе сараые ої Пункґ (72)

тадіаїіоп Бепегаїоґ випромінювання, наприклад рентгенівські промені, єепегаґіпв іопізіпд гатііаїіоп, зисіі ав Х-гауз, пештопз, %ТЗПЇ;
лави

нейтрони, електрони або інші заряджені частинки; еІесІтопз ог оІЬег сііатвеа раттісіез; [д4]
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20- гранична доза/ «гранична доза» означає обмеження, установлене як «(іозе сопзїгаіпї» теапв а сопзггаіпї Зеї ав а рґозресїіуе Пункт (22)

бозе сопзїґаіт проспективна верхня межа окремих доз, що пррег Ьоиші ої ішііхІісіиаі (іозеБ, изес] [о (іеїіпе Ше ґапде Статті 4

використовується для визначеннядіапазону варіантів, ої орїіопз сопзісІегесІ іп ІЬе рґосевз ої орїітпізаїіоп їог а глав" 2

який розглядають у процесі оптимізації для певного віуеп ґайіаїіоп зоигсе іп а р]аппе(і ехрозите зіґиаїіоп; [д4]

джерела випромінювання в ситуації планового
опромінення;

2" громадянин країни, що Включає Сторону, що домовляється, або будь-яке «Маїіопаі ої а Сопггасїіпе Рагїу» іпсІщіез а Сопітассіпв Пункт Ь)

домовляється/ державне утворення, товариство, що входить до неї, Раґїу ог апу ої іїз сопзїіїпепї зиЬ-(ііуівіопз, а рагІпегзЬір, СтаТЬИ 1

Маїіопаі ої а Соппаскіпв або будь-який приватний або державний орган ог апу рґіуаіе оґ риЬІіс Ьосіу шітеїітег согрогаїе оґ пот [КІ]

Рагїу утворений у межах території Сторони, що езїаЬНзЬесішіїЬіп Ше [еґґіїОґу ої а Сопсгасїіпв Раґгу;

домовляється, незалежно чи є він юридичною особою
чи ні;

22- держава походження/ означає державу, звідки планується чи здійснюється «Зїаїе ої оґівіп» теапз а Зїасе їгот шЬісІ-і а Пункт г)

Зїаїе ої оґівіп транскордонне переміщення; тгапЗЬоипбагу тоуетет із ріаппеа то Ье іпіїіаїеє] ог із Статті 2

іпіїіаїеа; [К4]

23- держава призначення/ означає державу, в яку планується чи здійснюється «Зїаїе ої безїіпаїіоп»теапз а Згаїе [о шЬісЬ а Пункт (1)

Беате ої сіезгіпаїіоп транскордонне переміщення; їгапзЬоипсІагу тоуетепї із р1аппес] ог їаКез ріасе; ВЗГ-і
2

24- держава транзиту/ означає будь-яку державу, іншу, ніж держава «З'саїе ої Ігапзії» теалз апу Зїаге, оїЬеґ Шан а Зїаїе ої Пункт 5)

Зіаге ої їґапвії походження чи держава призначення,територією оґіеіп ог а Зїаїе ої дезїіпаїіоп,Штоивь шіюве [еггієоґу а СТЗ'ГГЇ 2

якої планується чи здійснюється транскордонне їгапвЬопщіаґу тоуетет із рІаппеа ог ШКез рІасе; [К4]

переміщення;
25 джерело випромінювання] означає об*єкт, що може спричинити опромінення, «гасііаїіоп зоигсе» теапз ап етісу ІЬаї тау сацзе Пункт (75)

гасііаїіоп воигсе наприклад, шляхом випускання іонізуючого ехрозите, 5ис11 ав Ьу етіпіпє іопізіпд гасііаііоп оґ Ьу Статті 4

проміння або вивільненнярадіоактивного матеріалу; ґеІеазіпвґаоіоасїіуе таїеґіаі; а:?" 2

16 джерело випромінювання, означає закрите джерело випромінювання, яке більше «(іізизесі зоигсе» теапз а веаІеєі зоигсе шЬісЬ із по Іопєег Пункт 15

що не використовується/ не використовуєтьсячи не буде використовуватися изесі ог іпїепсіесі Іо Ье цзесі їогШе ргасіісе їог шЬісЬ СТВПЇ 5

дізцзеа воиґсе для діяльності, що була дозволена; аиІЬотіваІіоп таз єтатесі; [д1]

27 диверсія/ означає будь-яку навмисну дію проти ядерної «заЬоїаве» теапз апу сіеІіЬетаІе ас! (іігесїесі аваіпзї а Пункт 6)

заЬоЬаве установки або ядерного матеріалу під час їхнього писіеаґ їасіІіґу ог писІеаг таїетіаІ іп изе, зїогаєе ог СТЗТГЇ 1

використання, зберігання або перевезення, яка може їгапзроп шЬісІ-т соиісі сііґесїіу ог ітіігесїіу епаапеегШе [Ю]

безпосередньо чи опосередковано створити небезпеку ЬеаІїЬ ша заїесу ої регзоппе], Ше риЬІіс от [11е

для здоров'я та безпеки персоналу, населення або епуігоптет Ьу ехрозпґе Іо ґасІіаїіоп ог геІеазе ої
навколишнього середовища через радіаційне гасііоасїіуе 5иЬ5їапсе5

опромінення чи викид радіоактивнихречовин.
28 діагностичні референтні означає рівні доз у практиках медичної променевої «(ііаепозтіс геїеґепсе Іеуеіз» теапв нове ІеуеІз іп тесіісаі ПУНП (20)

рівні/ діагностики чи інтервенційної радіології, або, у гааіосііаєповїіс ог іпїегуетіопаі гааіоІоеу рґасїісез, от, іп ([ЗТШ'ГЇ;
лави

діавпозііс геїегепсе Іеуеіз випадку радіофармацевтичних препаратів, рівні Ше сазе ої гасііо-рпаппасеиїісаів, ІеуеІз ої ас'сіуну, їог



активності для типових оглядів груп пацієнтів із [урісаІ ехатіпаііопз Гог БГОПРБ оГ зїапсіагб-зіхесіраїіепіз [Д4]

стандартними параметрами або стандартних ог зїапоапі рЬапїотз Гог ЬґоасіІу деГшесІ ґурез оГ

фантомів для широкого спектра типів обладнання; ечиіртет;
”» доза ефективна (Е)/ «ефективна доза» (Е) - це сума зважених «еГГесІіх/е оозе» (Е) із їЬе зит оГШе шеіБЬІеСІ ечиіуаіепі Пункт (25)

ЄЇЇССЇЇУЄ оозе, Е еквівалентних доз в усіх тканинах та органах тіла, сіозез ін а" Ше [іззиез апсі огвапз оГШе Ьосіу Ггот СТЗТГі 4

отриманих від внутрішньогота зовнішнього іпсегпаІ аті ехїегпа] ехрозцге. 1! із (іеГіпесі Ьу [11е гнав" 2

опромінення. Її визначають за формулою: ехргеззіоп:
[д4]

Е = 2 “гтНт = 2 шт їшдвдк Е = ХЙТНТ = 2 “'“ґЕтапи:
, т Н т 7 в

де шЬеге

Втж - це усереднена поглинена доза в тканині або ])т,в 15 ШеаозогЬеСІдозе ауегаєеа оуег пззие оґ огвап Т,

органі Т, отримана внаслідок випромінюванняК, (шеф матч“", К,
. .

“,“ - це радіаційний зважувальний фактор і “'в із Ше гасііапоп .чи/етапна; Гассоґ апсі

“'т - це тканинний зважувальний фактор для тканини тут 15 Ше ПЗЗЦЄшеієттд Гасїог Гог пззие ог отвап Т.

або органу Т. ТЬе уа1цез Гог шт апд утік аге зресіГіесі ІП Аппех ІІ. ТІте

Значення для шт та тк наведені в додатку "' ШІІЇ Гог еГГесЦуе дозе ізШе ЗІеУеП (ЗУ);

Одиницею вимірювання ефективної дози є
зіверт (Зв);

30- доза ефективна (Е)/ «ефективна доза» (Е) - це сума зважених «еГГесГіх/е доза» (Е) із Ше зиґп оГ їІіе шеієыеа ечиіуаІет Пункт (25)

еГГесІіі/е дозе, Е еквівалентних доз в усіх тканинах та органах тіла, (іозез ін а]! Ше Ііззиез апсі огдапз оГїІіе Ьооу Ггот СТЗ'ГТЇ 4

отриманих від внуґрішнього та зовнішнього іпїегпа] апсі ехїетаІ ехрозиге. Ії із сіеГіпесі Ьу Ше Глави 2

опромінення. Її визначають за формулою: ехрґеззіоп: [д4]

Е= Ештнт = Еттїшкдтз Е: ХЩНТ : ХМЕЩВ”
1 т * т т в

де
шЬеге

Птд - це усереднена поглинена доза в тканині або Втд із їЬе'аозоґЬеа дозе ауеґавес] оуег пззие ог огвап Т,

органі Т, отримана внаслідок випромінюванняК, с1ие'їо габіапопК,
. ,

“," - це радіаційний зважувальнийфактор і “Ік із ІЬе гааіаїіопмаршів; Гасїог ара
“іт - це тканинний зважувальний фактор для тканини шт із Ше [іззие “ІСІЕЬІШВГасіоґ Гог иззие ог огзап Т.

або органу Т.
ТІте уаіиез Гог шт апсі 'Мч але зрещГіео т Аппех ІІ. Т11е

Значення для “іт та “,“ наведені в додатку ". ипн Гог еГГесш/е оозе ізШе зіеуеп (Бу);

Одиницею вимірювання ефективної дози є
зіверт (Зв);

31 доза поглинена (В)/ «Поглиненадоза» (В) - це поглинена енергія на «АЬзогЬесІ дозе» (13) із Ше епегду аЬзогЬеєі рег ипії тазз Пуикт (1)
Статті 4

аЬзогЬес] аозе, [) ОДИНИЦЮ маси Глави 2



[) - СШ 9 :Ї “141

-Е сіт

шітеге

де- . . .
(15 - із Ше теап епеґєу ітрапео Ьу іопізіпд гаоіаііоп то

(із - це середня енергія, передана іонізуючим Ше тапег іп а уоіпте еІетепі,
випромінюванням речовинт в елементарному (іт - із Ше тазз оїШе шапег іп [ітіз уоіише еіетет.
06 ЄМІ, Іп [Ьіз Віґесїіуе, аЬзоґЬес] йозе депоіез [Ье дозе ауегавегі

[іт Ї це маса речовини в цьому елементарному оуег а їіззие ог ап огзап. "Піе ипіґ Їог аЬзогЬео сіозе із Ше

Об,?“ . .
єгау (Су) шЬеґе опе згау із ечиа] Іо опе]оціе рег

У ши Директиві термтн «поглинена доза» означає Кііодгат: ] Оу = ] ] [(З-І;
усереднену дозу в тканині чи органі. Одиницею
вимірювання поглиненої дози є грей (Гр), де один
грей дорівнює одному джоулю на кілограм: 1 Гр = 1

дж КГ";
327 дозвіл/ «дозвіл» означає реєстрацію або ліцензування «ашіюгізаїіоп»теалз [Не геєізїгаїіоп ог Іісепзіпд ої а Пункт (7)

аитітогізаііоп практики; ргасїісе; Статті 4
Глави 2
[д4]

33 дозиметрична служба] означає орган або особу, що є компетентнимиу сфері «дозітеїгу зегуісе» теапз а ЬосІу ог ап іпсііуісіиаі Пункт (24)

сіозіґпесгу зегУісе калібрування, зчитування чи інтерпретації сотреіепі Іо саііЬгаїе, геасі оґ іпїегрґеі іпсііуісіиа] топі-
СТЗТГЇ 4

індивідуальних приладів моніторингу, або у сфері їогіпе йеуісез, ог [о теазиґе гаоіоасїіУіїу іп Ше іштап глав" 2

вимірювання радіоактивності в тілі людини чи в Ьооу ог іп ЬіоІоєісаІ зашрІез, ог (о аззезз (іозез, шііозе [д4]

біологічних зразках, або оцінювання доз, і чия сарасіту Іо ас! іп ііііз гезресї із гесоєпізесі Ьу [Ье

здатність виконувати ці завдання визнана сотреїет ацїііогігу;
компетентниморганом;

34- еквівалентна доза Н/ «еквівалентнадоза» (Нт)- це добуток поглиненоїдози «еоціуаіепі сіозе» (Нр) із [пе аЬзогЬесі дозе, іп Ііззпе ог Пункт (33)

ечиіуаіет сіозе в тканині або органі Т на коефіцієнт типу і якості огвап Т шеівтео Їог [ііе туре ало чиаіігу ої гаоіаііоп К. [І СТЗПЇ 4

випромінювання. Вона визначається за формулою: із віх/ен Ьу:
Глави 2

Нтж : “'в Виа, [д4]

”не = и"адм, “дме

де
Втд - це усереднена поглинена доза в тканині або

органі Т, отримана внаслідок випромінюванняК,
шк * це радіаційний зважувальнийфактор.

Отд із ІІіе аЬзогЬесі (іозе ауегавес] оуег Ііззие ог огєап Т,
сіие Іо ґаоіаііоп К,
шк із Іііе гас1іаїіоп шеіетіпе Їасїоґ.
“'Ьеп [і'Іе гаоіаїіоп Неш із сотрозес] ої гурез апсі епеґвіез
шіїІ-і оіїїегет уаіиез оґшк, [ііе [оші ециіуаіет оозе, Нт, із
віх/оп Ьу:

Нт = Етно”:
я
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Якщо поле випромінювання складається з типів та
енергій з різними значеннями ши, то загальна
еквівалентна доза, Нт, визначається за формулою:

Нт = 2 “'котл
::

Значеннятк наведено в частиніА
додатка ІІ. Одиницею вимірюванняеквівалентноїдози
є зіверт (Зв);

Тіте уаіиез їоґ шк аґе зресіїіео іп Аппех ІІ, Рагї А. Тіте
ипіі їог ечиіуаіепї оозе із Ше зіеуеп (Бу);

35- експерт з медичної фізики/ означає особу або, якщо це передбачено «теоісаі рііузісз ехрегі» теапз ап іпдіуідиа] ог, ії Пункт (49)

шеоісаі рііузісз ехрегі національним законодавством, групу осіб, які мають ргоуіаесі їог іп паііопа] Іеєізіаїіоп,а єгоцр ої іпсііуісіиаіз, СТШ'ГЇ 4

знання, підготовку та досвід, щоб діяти або надавати ііауіпеШе Кпошіесієе, ігаіпіпв апо ехрегіепсе Іо асі ог ГЛави 2

поради стосовно питаньщодо застосування єіуе асіуісе оп тапегз геіаїіпв Іо гаоіаііоп рітузісз аррііесі [114]

радіаційної фізики при медичномуопроміненні, і чию то шеоісаі ехрозиґе, шітозе сошреґепсе іп [ліз ґезресї із

компетентність визнає компетентний орган; ґесоєпізео Ьу Ше сотреіепі аиїііогііу;
36. експерт з радіаційного означає особа або, якщо це передбачено в «гаіїіаііоп ргоіесііоп ехреґс» теапз ап іпсііуіоцаі ог, ії Пункт (73)

захисту/ національному законодавстві, група осіб, які мають ргоуісіесі їоґ іп Ше паїіопаі Іеєізіаїіоп, а еґоир ої Статті 4

гасііаїіоп ргоіесїіоп ехреп знання, підготовку та досвід, необхідні для надання іпоітуюиаіз ііауіпєШе Кпошіеоєе, Іґаіпіпд апсі Глави 2

рекомендацій з радіаційного захисту, щоб ехреґіепсе пееоео ю віх/е ґаоіаііоп рґоїесшіоп абі/ісе іп [д4]

забезпечити ефективний захист осіб, і чию оґоеґ [о епзиґе Сіте еїїесііуе рґоїестіоп ої іпбіуіоцаіз, аші
компетентність у таких питаннях визнає шііозе сотрегепсе іпШіз ґезресі із гесовпізео ЬуШе

компетентний орган; сотреїепї ашіюґііу;
37 забезпечення якості/ «забезпечення якості» озНачає всі планові та «с]иаІісу аззигапсе» теапз аІі (Ьозе ріаппесі апо Пуикт (70)

чиаііґу аззцгапсе (ОА) систематичні дії, необхідні для забезпечення зузіешаїіс асїіопз песеззагу іо ргоуісіе аоечиаіе аззиґапсе СТ81'Й4

належної гарантії того, що структура, система, (Ьаі а зїґисґиге, зузїет, сотропет оґ ргосеоиґе шііі Глави 2

компонент або процедура будуть працювати регїопп заїізїасіогііу іп сотрііапсешігіі азґеесі [д4]

задовільно з дотриманням узгоджених норм. зїапоаґоз. Оиаіісу сотгоІ із а раґі ої чиаііґу аззиґапсе;

Контроль якості є частиною забезпечення якості;
38- забруднення,зараження/ означає ненавмисну або небажану наявність «сопіатіпаїіоп» теапз Ше ипіпіепсіео ог ипоезігаые Пункт (18)

сотатіпаїіоп радіоактивних речовин на поверхнях або всередині ргезепсе ої ґаоіоасїіуе зцЬзіапсез оп зигїасез ог шіііііп Статті 4

твердих матеріалів, рідин або газів, або на тілі зоііоз, ііоиіоз ог єазез оґ оп їІте іштап Ьосіу; глав“ 2

людини;
[д4]

39. закон компетентного суду/ Означає закон суду, що має юрисдикцію згідно цієї «Ьаш оїШе сотреїет СОЦГЇ» теапз ґіте Іаш ої [Ье соигї Пункт е)

Ьаш ої іііе сотреіепі сошт Конвенції, уключаючі будь-які положення такого Ьауіпєіигізоісїіоп птіегШіз Сопуетіоп, іпсішііпв апу Статьи ]

закону, що торкаються колізії законів. ги1ез ої зцсіт Іа“! геіаїіп; Іо сопїіісі ої іашз [КІ]

40. закрите джерело/ означає радіоактивний матеріал,що остаточно «зеаіесі зоигсе» теапз гаоіоасііуешасегіаі та із Пункт т)
зеаіесі зоиґсе запечатаний в капсулі чи герметично закупорений та реппапепїіу зеаіео ін а сарзиіе ог сіозеіу Ьопсіео аті ін а СТЗ'ПЇ 2

зоіііі їогт, ехсішііпз геасїог їиеі еіететз; [К4]
перебуває в твердому стані, за винятком паливних



елементів реактора;
*”- «закрите джерело» означає радіоактивне джерело, у «зеаІео зоцгсе» теапв а гаоіоасїіуе воцтсе іп шЬісіі ї11е Пункт (90)

якому радіоактивний матеріал постійно знаходиться ґадіоасїіуе тагеґіаі із реппапепІІу зеаІео ін а сарзціе ог Статті 4

в герметичній капсулі або перебуває у твердому іпсоґрогаїесі ін а воІісі їопп шіїіі їІіе оЬ1'есїіх/е ої Глави 2

стані, щоб запобігти будь-якому розповсюдженню рґеуепїіпд, ипоеґ погтаІ сопоіїіопв ої цзе, апу сіізреґзіоп [д4]

радіоактивних речовин за нормальних умов ої ґасііоасїіуе зиЬзїапсез;

використання;
42- закрите джерело «закрите джерело випромінювання»має значення, що «зеаіесі зоиґсе» [таз Ше теапіпє єіуеп ю ії Ьу Віґесїіуе Пункт [4

випромінювання/ надала йому Директива 96/29/Євратом, і включає 96/29/Еиґаїот аті іпсіисіез [Ье сарзиіе,шЬеге арріісаЬІе, статті 5

зеаІесІ воиґсе капсулу, якщо це застосовне, що охоплює епсіозіпвШе гадіоасїіуе таїетіа] аз ап іпІе3та1 рап оїШе [дІ]

радіоактивний матеріал як невід'ємну частину воиґсе;
джерела;

43. закрите джерело високої означає закрите джерело, активність радіонуклідів у «Ьієіт-асїіуну зеаІесі зоиґсе» теапз а зеаіео воитсе їог Пункт (41)

активності/ якому дорівнює відповідному значенню активності, шлісіі [ііе асїіуіїу ої [Ье сотаіпео таоіописіійе із ечиаі Іо СТЗТТЇ 4

ЬіеЬ-асїіуіґузеаіео зоитсе установленому в додатку ІІІ, або перевищує його; от ехсеесіз Ше ґеІеуат асїіуігу уаіие 1аіс1 домі іп Аппех Глави 2

Ш; [Щ]

44- закриття/ завершення всіх операцій в певний момент після «сіозиге» теапв [Ье сотрІеїіоп ої аІ] орегаїіопзаї зоте Пункт а)

сІозиге розміщення відпрацьованого палива або Ііте аїсег [Ье етрІасетпепї ої Брет їие] от тасііоасїіуе СТШ'ГЇ 2

радіоактивних відходів в установку для захоронення. шазїе ін а дізрозаІ їасіІіїу. Тіііз іпсішіез [пе Гіла] [К4]

Воно включає остаточні інженерно-технічні чи інші епеіпееп'пвог оїітегшогк течиігесі Іо ЬґіпЕШе їасііігу то а

роботи, необхідні для приведенняустановки до сопсііїіоп Ша! шіН Ье заїе іп Ше Іопд Іепп;
безпечного протягомтривалого часу стану;

45- означає завершення всіх операцій в певний момент «сіозцге» шеапз [Ье сотріеїіопої аЦ орегаїіопза! зоте Пункт (1)

після поміщення відпрацьованогопалива або їіте аїтегШе етріасетет ої зрепї їиеІ от тадіоасїіуе СТЗТТЇ 3

радіоактивних відходів в об”єкті із захоронення, в шазїе ін а сіізроза] їасіііґу, іпсІисііпєШе їіпаІ епзіпеетіпв [ДЗ]

тому числі кінцеві інженерне-технічні або інші оґ оїііеґ шотк ГеЧЦіґеСі Іо Ьґіпв їІ1е їасііісу Іо а сопоіїіоп

роботи, необхідні для приведення об'єкту до стану, та шіі] Ье заїе іп Ше Іопв їепп;
що буде безпечниму довгостроковій перспективі;

46- захисні заходн/ «захисні заходи» означає заходи, інщі ніж «ртоїесїіуе теазиґез» теапз теазиґез, оїЬетШан Пункт (68)

ргоїесїіуе ассіоп відновлювальні заходи, з метою уникнення або тетедіа] теазигез, їог [це ригрозе ої ауоіаіпз ог тесіцсіпд Ста?” 4

зменшення доз, які інакше можна було б отримати в сіозез та: тів!“ оїЬет/ізеЬе гесеіуеб іп ап етегвепсу Глави 2

ситуації аварійного опромінення або в ситуації ехрозите зіїиаїіоп от ап ехізїіпв ехровиґе зіспаїіоп; “141

існуючого опромінення;
47- заходи відновлювальні/ «відновлювальні заходи» означає усунення джерела «ґетеіііаі теазигев» теапз (пе гешоуаІ ої а тасііаїіоп Пункт (88)

тетеоіаі теазитез випромінюванняабо зниження його масштабу (в плані зонґсе от їііе гебисїіоп ої іґз тавпішце (іп [ЄГШБ ої СТШ'Гі 4

активності або кількості), або переривання шляхів асїіуіїу ог ашоит) ог Їі'ІС ітеггирїіоп ої ехрозите В:?" 2
опромінення чи зменшення їх впливу для цілей

уникнення або зменшення доз, що в іншому випадку
раїЬшауз ог Ше геоисїіоп ої [ЬЄЇГ ітрасї їог їІіе риґровез
ої ауоіоіпв ог гебисіпв аозезШа! тів!“ оїпегшізе Ье
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були б отримані в ситуації існуючого опромінення; гесеіуеа іп ап ехізґіпвехрозиге віщаїіоп;
43- захоронення/ поміщення відпрацьованого палива або «(іізрозаІ» теапз Ше етріасетет ої зрепі Ше! ог Пункт (1)

бізрозаі радіоактивних відходів у відповідну установку без гаоіоасїіуешазсе іп ап арргоргіаїе їасіііїу шіїіюш [пе СТЗТТЇ 2

НЗМЇРУ ЇХ ВИПУЧЄННЯ; ітетіоп ої гепіеуаі; [К4]

49 означає поміщення відпрацьованого палива або «(іізр05а1» теапз [ле етрІасетет ої Брет їиеі ог Пункт (3)

радіоактивних відходів в об”єкт без наміру їх ґадіоасгіуе шазте ін а їасіІігу шіїіюиг Ше іпїепїіоп ої СТЗ'ГГЇ 3

вилучення; геїтіеуаІ; [д3]
50- зберігання/ означає утримування відпрацьованого палива чи «зїогаее» теапз Ше Ьоідіпд ої зреп! їиеІ от ої гадіоасїіуе Пункт ї)

зїотаве радіоактивних відходів в установці, яка забезпечує шаые іп а їасііігу Ша! рґоуісіез їог 115 сотаіптеш, ууіш СТШТЇ 2

їхню ізоляцію з наміром їхнього наступного Ше ітетіоп ої геїґіеуаІ; [К4]

вилучення;
5' означає утримання в установці радіоактивного «зїогаве» теапз [пе ітоиіпв ої ґасііоасІЇУетагегіаі, Пункт (92)

матеріалу, у тому числі відпрацьованогоядерного іпсІнбіпв зрепї їиеІ, а тааіоасїіуе зоцгсе оґ тааіоаскіуе СТВГГЇ 4

палива, радіоактивного джерела або радіоактивних ууазге, ін а їасіІіту шігіі Ше ітетіоп ої геїтіеуаІ; глав“ 2

відходів, з наміром їх подальшого вилучення;
[д4]

51- означає утримання радіоактивних відходів чи «зїогаве» теапз Ше іюісііпв ої гасііоасгіуе хуазїе от зрепг Пункт 8

відпрацьованого ядерного палива в устаткуванні,що їие] ін а їасіііїу та: ргоуіоез їоґ 115 сотаіпптепї, шіІЬШе СТдТТі 5

призначенедля їх зберігання, з наміром подальшого ітепСіоп ої гепіеуаі; [д1]

використання;
53 означає утримання відпрацьованого палива або «этот-ане» теапз Ше Ьоіоіпв ої зрепс їцеІ оґ ої гасііоасїіуе Пункґ (14)

радіоактивних відходів на об”єкті з наміром шазсе ін а їасіІіґу шіїіі Ше ітепїіоп ої ґеїгіеуаі. С'Ш'ГГЇ 3

здійснити вилучення в майбутньому.
[д3]

541 зіверт (3в)/ «зіверт» (За)* це спеціальне найменуванняодиниці "зіеуеп" (Бу) із Ше єресіа] паше оїШе ипії ої ечиіуаіепг Пункт (91)

зіеуеґї (Зу) еквівалентної або ефективної дози. Один зіверт ог еїїесїіуе дозе. Опе зіеуегг із ечніуаіепїІо опеіоиІе рег СТЗТ'ГЇ 4

дорівнює одному джоулю на кілограм: 1 Зв = ] Дж Кііоєтат: [ Бу = 1] [(В "; Глави 2

КГ];
[д4]

55 зняття з експлуатації/ всі заходи, що ведуть до звільнення ядерної «сіесоттіззіопіпе» теапз аП зсерз Іеаоіпз їоШе геіеазе Пункт Ь)

сІесоттіззіопіпд установки, іншої, ніж установка для захоронення, з- ої а писІеаг їасіІігу, оїЬеґ [Ітан а біврозаі їасііігу, їґот СТЗТТЇ 2

під регулюючого контролю.Такі заходи включають геЕиІагогусопсго]. Тітезе зїерз іпсішіе Ше ргосеззез ої [К4]

процеси дезактивації та демонтажу; десопгашіпаїіоп аші дієтапсііпє;
56 зона контрольована/ «контрольована зона» означає зону, яка «сопїгоііесі аґеа» шеапз ап аґеа зиыесї Іо зресіаі ґиІез їоґ Пункт (19)

соппоііео аґеа підпорядковуєтьсяособливим правилам з метою сІте ригрозе ої ргосесїіоп аваіпзї іопізіпв габіаїіоп ог Статті 4

захисту від іонізуючого випромінювання або рґеуепїіпе [Не зргеаа ої гасііоасїіуе сотагпіпаїіоп апсі [о Глави 2

запобігання розповсюдженню радіоактивного шЬісЬ ассезз із соттоііео; “141

забруднення, і доступ до якої є контрольованим;
57 зона спостереження/ «зона спостереження» означає зону, що підлягає «зарегуізесі аґеа» теапз ап агеа 5иЬ]есс [о зирегуізіоп їоґ Пункт (93)

зарегуізеєі агеа нагляду з метою захисту від іонізуючого Ше ригрозе ої ртогесііоп аєаіпзт іопізіпв гаоіатіоп; ЕТЗТТЇ ;лавивипромінювання; [д4]
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58 інспектування/
іпзресїіоп

означає дослідження, що проводиться компетентним
органом влади або від його імені для перевірки
відповідності вимогам національного законодавства;

«іпзресїіоп» теапз ап іпуезїіваїіоп Ьу ог оп ЬеЬаІї ої апу
сотреїепї ацїЬогіїу [о уетіїу сотрІіапсе шіїЬ паїіопаі
[езаі гечиіґетепїз;

Пункт (43)
Статті 4
Глави 2
[М]

59 інтервенційна радіологія/
іпїегуетіопаі гасііоІову

означає використання технологій візуалізації за
допомогою рентгенографії для полегшення введення
та керування приладами в тілі для діагностичних або
лікувальних цілей;

«іпїегуетіолаі ґасііо103у» теапз [Ье цзе оїХ-гау ітаєіпв
їесЬпіоиез [о їасіІіІаїеШе іпїгоєіцсїіоп апо єціоапсе ої
аеуісез іп Ше Ьос1у їоґ біазпозїіс ог їґеаїптепї ригрозез;

Пункт (45)
Статті 4
Глави 2
[114]

60. інцидент/
іпсісіепї

означає будь-яку ненавмисну подію, наслідки або
потенційні наслідки якої не можуть не братися до
уваги з точки зору радіаційного захисту або ядерної
безпеки;

«іпсіает» теапз апу ипітетіео еуепї, [Ье сопзечцепсез
ог роїепїіаІ сопзечцепсезої шЬісЬ аге пот певІіВіЬІе їґот
Ше роіт ої уіеш ої гаоіаїіоп рґоїесїіопог писІеат заїеїу;

пункт 7,
статті 3
[д2]

61. іонізуюче випромінювання/
іопігіпє гаоіаїіоп

«іонізуюче випромінювання»означає енергію, що
передається у вигляді частинок або елекгромагнітних
хвиль з довжиною хвилів 100 нанометрів або менше
(за частоти в 3 х 1015 Гц або більше), що здатні
безпосередньо або опосередковано продукуВати іони;

«іопівіп; ґаоіаїіоп» теапз епегду їгапзїеггесі іп ІЬе їопп
ої рагїісіез оґ еіееїготаєпеїіс шауез ої а шауеІепвтіі ої
100 папотеїгез ог Іезз (а їгечиепсу ої 3 х 1015 [теги от
тпоге) сараые ої рґодцсіпв іопз (ііґесї1у от іпдігесїіу;

Пункт (46)
Статті 4
Глави 2
[М]

62 кі нцівки/
ехїгетітіез

означає кисті, передпліччя, столи та гомілки; «ехїґетісіез» теапз І1теМатіз, їогеагтз, їееї апй апКІез; Пункт (38)
Статті 4
Глави 2
[д4]

63. клінічна відповідальність/
с1іпіса1 гезропзіЬіІіїу

означає відповідальність спеціаліста-практика за
медичне опромінення пацієнтів, зокрема
обгрунтування;оптимізацію; клінічну оцінку
резульшту; співпрацю з іншими фахівцями та
персоналом, у відповідних випадках, стосовно
практичних аспектів медичних радіологічних
процедур; отримання інформації, за доцільності,
щодо попередніх обстежень; надання наявної
медичної радіологічної інформації таІабо облікових
записів іншим спеціалістам-практикамТа/або
уповноваженому призначати процедури, як це
вимагається; і надання інформаціїщодо ризику
іонізуючого випромінюванняпацієнтам та іншим
залученим особам, у належних випадках;

«сііпісаІ ґезропзіЬІІігу» шеапз ґезропзіЬіІіїу ої а ргасїі-
їіопеґ їоґ іпдіуісіпа! тесІісаІ ехрозигез, іп рагїісиІаґ,
]ивїіїтсаїіоп; орїітізаїіоп; сІіпісаІ еуа1иагіоп оїШе

оиїсоте; соорегаїіопшіІІт оїЬег зресіаіізїз апсі зїаїї, аз
арргорґіаїе, ґедагдіпд ргасїіса] азресїз ої тедісаІ ґаоіо-
103іса1 рґоседіигез; оЬїаіпіпє іпїогтаїіоп, ії аррґоргіаїе,
оп ргеуіоиз ехатіпаїіопз; ргоуіоіпє ехізїіпв теаісаІ
гаоіоІОБісаі іпїоппаїіоп ана/ог гесоґсіз [о ої11еґ рґасїі-
їіопегз апс1/0ґ ї11е ґеїеттеґ, аз гечиіґесі; апо єіуіпз
іпїоппаїіоп оп ше ґізк ої іопізіпв гасііаїіоп [о раїіетз апсІ
оїЬег іпсІіуісіиаІз іпу01уе6, аз аррґортіаїе;

Пункт (13)
Статті 4
Глави 2
[д4]

64 клінічний аудит/
с1іпіса1 ашіії

«клінічний аудит» означає систематичну перевірку
або огляд медичних радіологічних процедурдля
покращення якості і результатів догляду за
пацієнтами шляхом структурованого огляду, за

«сІіпісаІ ашіії» теапз а вузсетаїіс ехатіпаїіоп ог ґеуіеш
ої тесііса] гасііоІовісаІ ргосеоигез шітісіт зееКз [0 ітргоуе
[Ье чиаІіїу апсІ ощсоше оїраїіет саге їЬґоизіт зїгисшгео
ґеуіеш, шітетеЬу тесііса! гасііоіовісаІ рґасїісеє,

Пункт (12)
Статті 4
Глави 2

[М]
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допомогою якого медичні радіологічні практики,
процедури та результати перевіряють на
відповідність погодженим нормам для належних
медичних радіологічних процедур, з внесенням змін
до практик, у належних випадках, та застосуванням
нових норм, якщо необхідно;

ргосеоиґев апо тезипз аґе ехатіпесі аєаіпзі адгеео
зїапоагоз їог 3006 тебісаі гасііоіодісаІ рґосесіиґез, шіїЬ
тодіїтсаїіоп ої рґасгісез, шЬеґе аррґоргіаїе,апаШе

аррІісаїіоп ої пеш зїапаагоз ії песеззагу;

65- компетентний орган/ «компетентнийорган» означає орган або систему «сотреїет ашііотіїу» теапз ап аиїЬогіїу ог вузсет ої Пункт (16)

Сошреїет аиїЬоґіїу органів, які держави-члени наділили законними аиїітогіїіев дезієпасекі Ьу МетЬеґ Зїаїез аз Ьауіпв Іезаі СТШ'ГЇ 4

повноваженнямидля цілей цієї Директиви; ашітогіІу їоґ [Ье ригрозез ої ІШБ Віґесїіуе; РЕЗ?"
2

66- компетентний означає орган або систему органів, призначениху «сошреїепї геБЦІаЮґу аиііюгіїу» теапв ап ашііогіїу ог а пункт 3,

регулятивний орган/ державі-члені у галузі регулювання безпеки ядерних зузїет ої ащііоґігіез дезівпаіесі ін а МетЬеґ Зіаїе іп [Ье СТШТЇ 3

сотреїепї тедиіаїогу установок, як зазначено у статті 5; їіеіґ] ої гевиІаїіоп ої писіеаг заїеїу ої писіеат іпзїаІІаІіопз [дд
ашіюгіїу ав ґеїегґео Іо іп Апісіе 5;

67- компетентний означає орган або систему органів, що призначені «сотреїет гевиіаїогу аиїііогіїу» теапз ап аиїііогіїу ог а Пункт (2)

регуляторний орган/ державою-членом у сфері регулювання безпеки зузїет ої ашііогіїіез дезідпасесі ін а МетЬеґ Зїаїе іп Ше СТШТЇ 3

сотреїеп! геєиіаїогу управління відпрацьоввнимпаливом або їіеІб ої ґевиіаііоп оїШе заїегу ої зрет їиеі ог тааіоассіуе [ДЗ]

ашііогігу радіоактивними відходами, як зазначено в статті 6; шазїе тапаєетеп! аз геїеґгеа ю іп Аґїіс1е 6;
68 компетентні ортани/ означає будь-який орган, який відповідно до «сотреїепї аиїіюгіїіез» теапз апу аигііогіїу шітісіт, цпсіег ПУНКТ 13

сошреїет аиІЬогіІіез законодавства чи постанов країн походження, Ше Іаш оґ ґееиіаїіопз оїШе соитґіезої оґієіп, їґапзіі ог СТЗ'ГГЇ 5

транзиту чи призначення, наділений повноваженнями сієзііпаїіоп, аґе етрошеґес] [о ітрІететШе зузїет ої [ді]

виконувати систему нагляду та контролю за зиреґуізіопапсі сопгго]ої зіііртетзої ґасііоасїіуе шазїе

перевезеннями радіоактивних відходів чи оґ зрепї їиеі;
відпрацьованого ядерного палива;

” контейнер джерела] означає збірну конструкцію, призначену гаратпувати «зоигсе сопїаіпег» теапз ап аззетЬіуої сотропетз Пункт (94)

зоигсе сотаіпег утримування джерела випромінювання, причому вона ітепсіесі [о еиагапїее [Іте соптаіптепї ої а зеаіео воитсе, СТШТЇ 4

не є невід,ємною частиноюджерела, а призначенадля шітеге і: із пот ап іпґевга] рагї ої (Іте зоиґсе Ьш із теап! Глави 2

екрануванняджерела під час його транспортування та їоґ 5І1іеіоіп3 [Іте зоигсе оиґіпз іїв [гапзроґт аші Ьапоііпд; [д4]

поводження з ним;
70- контроль якості/ «контроль якості» означає набір операцій (складання «чиаіігу сотгоі» теапв Ше зег ої орегаїіопз (рґо- Пункт (71)

оиаііту сопїґоі програми, координування, реалізацію), призначених дгаттіпє, сооґоіпаїіпв, ітріетепїіпз) ітепсіеб [0 Статті 4

для підтримання або вдосконалення якості. Він таішаіп от [0 ітргоуе чцаіігу. ІІ іпсішіез топіїоґіпв, глав“ 2

включає моніторинг, оцінювання та підтримуванняна еуаіцаїіоп апс! таітепапсе аї ґечиіґесі ІеуеІз ої а]! “141

відповідних рівнях усіх характеристик роботи сііагасїеґізгісз ої реґїогтапсе ої ечиіртетШаг сап Ье

обладнання, які можна визначити, виміряти і сіеїіпесі, теазигео, апо сопїґоііед;
контролювати;

7' космічний літальний означає пілотованийтранспортний засіб, «зрасесгаїг» теапз а таппео уеііісІе сІезієпео Іо орегаїе Пункт (95)

апарат/ призначенийдля роботи на висоті понад 100 км над аї ап аіїішсіе ої тоге [пап 100 Кгп аЬоуе зеа ]еуеі; ІЧТЗПЇ;
лави

врасесгаїї рівнем моря;
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[д4]
72- країна чи держава-член та «країна чи держава-член призначення» відповідно «соиптгу ог МетЬег Бїасе ої огієіп» апс] «соипігу ог Пункт 11

походження/ означає будь-яка країна чи держава-член, з якої МетЬет Зтаїе ої безсіпаїіоп» гезрестіуеіу теапз апу СТЗТГЇ 5

соипїгу огМетЬег Зтаїе ої планується здійснити чи здійснюється перевезення, і соитгу ог МетЬег згате їгот шЬісЬ а зпіртепт із [д1]

огівіп будь-яка країна чи держава-член, до якої планується рІаппесі то Ье іпіїіатесі от із іпіїіасесі, але] апу соитґу от
здійснити чи здійснюється перевезення; МешЬег Зште Іо шЬісЬ а вЬіртепї із рІаппео ог таКез

рІасе;
73 ліміт дози (ВЬУ «ліміт дози» означає величину ефективної дози (у «(іозе іітпіт» теапз Ше уаіие ої тЬе еїїесїіуе сіозе (шЬеге Пункт (23)

сіозе Іітії належних випадках- очікуваної ефективної дози) арріісаЬІе, сопппітгесі еїїесїіуе дозе) ог [Не счиіуаІепї СТШ'Гі 4

або еквівалентної дози за визначений період, яку не оозе ін а зресіїіесі реґіон шітісіі зітаіі по! Ье ехсеесІес! їог Глави 2

можна перевищуватидля окремої особи; ап іпсііуісіиаі; [д4]

74- ліцензіат/ означає юридичну або фізичну особу, на яку «Іісспсе ІтоШег» теапз а ІеБаі ог паїигаІ регзоп Ьауіпд Пункт (6)

Іісепсе Ьоідег покладено всеохопну відповідальність за будь-яку оуегаІІ гезропзіЬіІігу їог апу асїіуігу ог їасіІіту геіатео [о СТШ'ГЇ 3

діяльність або об”єкт, пов'язані з управлінням [пе тапазешепїої зрепї їиеі от ґасііоасїіуе шазю ая [ДЗ]

відпрацьованим паливомабо радіоактивними вресіїіесі ін а іісепсе;
відходами, як визначено в ліцензії;

75- ліцензія/ будь-який дозвіл, виданий регулюючим органом «Іісепсе» теапз апу аиІІіоґіІаїіоп єтапїеа Ьу Ше Пункт (ііі)

Іісепсе заявнику, відповідно до якого останній несе гевиІатоґу Ьосіу го Ше аррІісапі Іо Нат/е Ше гезропзіЬіііІу СТЗТТЇ 2

відповідальність за вибір майданчика, проектування, їогШе зіїіпв, девізи, сопзп-истіоп, соттіззіопіпє, [КЗ]

спорудження, введення в експлуатацію, експлуатацію орегаїіоп ог десоттіззіопіпз ої а писІеаг іпзшііатіоп.
або зняття з експлуатації ядерної установки.

767 будь-який дозвіл, допуск чи сертифікаційне «[ісепсе» теапз апу ацїітогігатіоп, регтіззіоп от Пункт е)

свідоцтво, видані регулюючим органом для сегїіїісасіол Етапїесі Ьу а гевиіагоґу Ьосіу [о саггу оиї апу СТШТЇ 2

здійснення будь-якої діяльності, що стосується асїіуігу геІаїесі [о тапаветет ої зрет їиеі ог ої [К4]

поводження з відпрацьованимпаливом або ґасііоасїіУе шазїе;
радіоактивними відходами;

77 означає будь-який юридичний документ, виданий в «|ісепсе» теапз апу 1е3а1 доситет єґапїесі ипсіег Ше Пункт (5)

рамках юрисдикції будь-якої держави-члена на ]иґізйісїіопої а МетЬег Зіаїе [о саггу опт апу астіуіїу СТШ'ГЇ 3

провадженнябудь-якої діяльності, пов”язаноїз геІаїесі ю Ше тапавешепї ої зрет їиеІ ог гасііоастіуе [ДЗ]

управлінням відпрацьованим паливом або шазїе, от [0 сопїег гезропвіЬіІігу їот зісіпе, девієп,
радіоактивними відходами, або як покладення сопзсгисїіоп, соттіззіопіпв, ореґатіоп, десоттіззіопіпз
відповідальності за розташування, проектування, ог сіозиге ої а зрет їиеішапазетет їасіІіІу от ої а
будівництво, введення в експлуатацію, експлуатацію, ґаоіоастіуе шазїе тапаветепс їасі1ігу;
зняття з експлуатації або закриття об”єкта з
управління відпрацьованим паливом або об'єкта з

управління радіоактивними відходами;
737 означає будь-який юридичнийдокумент, що «]ісепсе» теапз апу [еда] боситет втатесі ипоег Ше пуикт 4,

статті 3
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надається під юрисдикцієюдержави-члена для ]игів-(іісїіоп ої аМетЬеґ Зґаїе го сопїег ґезропзіЬіІігу їог [д2]

підтвердження відповідальностіщодо розміщення, [Ье зіїіпз, девізи, сопзгґисііоп, соттіззіопіп; апСІ

проектування, спорудження, введення в експлуатацію орегасіоп ог сіесогптіззіопіпвої а писІеаг іпзсапаііоп;
та експлуатації або зняття з експлуатації ядерної
установки;

79- означає дозвіл, наданий у формі документа «]ісепсе» теапз регтіззіоп зґатео ін а босщпепїЬуШе Пункт (47)

компетентного органу на провадження практики сотреїепї ащіюгіїу [о сапу 011! а ргасІісе іп ассогдапсе СТШ'ГЇ 4

відповідно до конкретних умов, визначених у такому шіїіі зресіїіс сошііїіопз Іаісі (іошп ін та: доситет; Глави 2

документі;
[д4]

80- медична радіологічна означає будь-яку процедуру,що призводить до «тедісаі гасііоіоеіса] рґосесіиге» теапз апу рґосесіиґе Пункт (52)

процедура/ медичного опромінення; єіуіпд гізе ю тесІісаІ ехрозиге; СТШ'ГЇ 4

теоісаі габіоіоєісаі
Глави 2

рґосесіиґе
[д4]

“ медична радіологічна означає установку, де здійснюють медичні «теаісаі гадіоІоеісаІ іпзтаІІагіоп» шеапз а їасііігу шЬеґе Пункт (51)

установка/ радіологічні процедури; тесіісаІ габіоіоеіса]ргосеаигез аге реґїогтесі; СТШ'ГЇ 4

шесііса] ґаоіоіоєіса]
Глави 2

іпзсаіІаїіоп
[д4]

32- медичне опромінення/ «медичне опромінення» означає опромінення, що «теоісаІ ехрозиґе»шеапз ехрозиге іпсиггесі Ьу рагіетз Пункґ (48)

тесіісаІ ехрозцге зазнають пацієнти або здорові особи під час ог азутрїошаїіс іпсііуісіиаізав рап ої [Ьеіґ ошп теоісаі Ста'Пі 4

проходження ними медичної або стоматологічної ог бета] (ііазповіз ог ггеаітепї, апа іпїепсіесі [о Ьепеїп Глави 2

діагностики або лікування, і що призначенедля їЬеіг ІіеаШі, ав шеіі аз ехрозиге іпсцгтесІ Ьу сагеґз апсі [Д4]

поліпшення стану їхнього здороґя, а також сотїопеґз анс] Ьу у01цтеег5 іп тесіісаІ ог Ьіотеаіса]
опромінення, що зазнають опікуни та піклувальники, гезеаґсіі;
а також волонтери у медичних і біомедичних
дослідженнях;

83 медичний радіологічний/ означає такий, що має відношеннядо променево- «теоісаі гас1іоІ03іса1» теапз репаіпіпє [0 Пункт (50)

тесіісаІ габіоіоеісаі діагностичних і променево-терапевтичнихпроцедур габіодіаепозїісапсі ґааіоїііеґарешіс рґоседигез, апо СТШТЇ 4

та інтервенційної радіології або інших способів іпїеґуепїіопа] гасііоіоеу ог оїЬег тесіісаІ изев ої іопізіпз Глави 2

медичного застосування іонізуючого гаоіагіоп їоґ ріаппіпє, зиісііпв апсІ уегіїісагіоп риґрозез;
[114]

випромінювання в цілях планування, скерування та
верифікації;

“ міжнародне перевезення означає перевезення партії ядерного матеріалу будь- «ітегпаііопаі писіеаг [ґапзрогы теапз [Ье саггіазеої а Пункт с)

ядерного матеріалу/ якими транспортними засобами, які направляються за сопзідптет ої писіеаґ таїегіа] Ьу апу теапз ої Баґі [

ітегпасіопаІ писіеаг [ґапзроп межі території держави, звідки походить вантаж,
починаючи з його відправлення з установки
відправника в цій державі і закінчуючи прибуттям на
установку отримувача у державі кінцевого
призначення.

Ігапзрогїаїіоп ітетіесі то за Ьеуопс] [Ье [егп'їогу оїШе

Зїаге хуЬеге їЬе зіііртет огівіпаїез Ьеєіппіпз “ІЇШ Ше

сіераґгиге їґош а їасіІігу ої [Ье эііірреґ іп так Зсаїе ана
епаіпв шіїЬ Ше апіуа] а! а їасіііґу ої їЬе гесеіуег шітіп
Ше Зїаїе оїиісітаке дезїіпаїіоп
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35- моніторинг довкілля/ означає вимірювання потужностейдоз зовнішнього «епуігоптепсаі топіїогіпд» теапз Шешеазигетет ої Пункт (32)
епуігоптепїа] топісоґіпд випромінювання від радіоактивних речовин у ехкетаі йозе гаїез оце го гасііоасїіуе зиЬвїалсез іп Ше Статті 4

ЦОВКіЛЛі або КОНЦЄНтраЦійрадіонуклідів в об”єкгах епі/ігоптет ог ої сопсепггаїіопз ої ґасііописІіоІезіп Глави 2

навколишнього середовища; епхІіґоптепга] тесііа; [д4]

86- надхошкення/(поглинання)/ означає загальну активність радіонукліда, що «ітаКе» теапз Ше тока! асІіУіїу ої а ґааіописііое етегіпд Пункт (44)
ітаКе потрапляєдо тіла із зовнішнього середовища; Ше Ьоду їгот Ше ехїегпа] епуіґоптет; СТШТЇ 4

Глави 2
[д4]

“ належно оформлена заява/ означає стандартний документ, що відповідає всім «сіиіу сотрІеІесі аррІісасіоп» теапз Ше этапаап'] Пункт 17

сінІу сотріеїеіі арріісаїіоп вимогам, як встановлено відповідно до статті 17. боситет ІЬаї сотрІіезшітіт а" Ше ґечиігететз, ав СТВТТЇ 5

езІаЬІівЬесі іп ассопіапсе “хіт АпісІе 17. [д1]

“ нотифікація/ означає подання інформації компетентному органу, «погіїісаїіоп» теапз зиЬшіззіоп ої іпїоппаііоп [оШе Пункт (57)
поїіїісаїіоп щоб повідомити про намір провадити практику, яка сотреїепі аиїііоґігу Іо погіїу [ііе іпсепсіоп Іо саггу опт а С'ГЗТГЇ 4

підпадає під сферу регулювання цієї Директиви; ргасіісе шітЬіпШе зсоре оїШіз Віґесїіуе; Еді?“
2

394 об”єкт з управління означає будь-який об”єкт або установку, основним «гасііоасїіуе шазге тапазетет їасіІіІу» теапз апу Пункт (9)

радіоактивними відходами/ призначенням яких є управління радіоактивними їасііігу ог іпвіаІІакіопШе ргітагу рцгрове оїшЬісЬ із СТШ'ГЇ 3

ґасІіоасїіуе шавїе відходами; гасііоасїіуе шазсе тапаветет; [ДЗ]

тапаеетет їасіІіту
90- об”єкт з управління означає будь-який об'єкт або установку, первинною теапз апу їасіІігу ог іпзїаІІаїіоп Ше рґіпіаґу ригрозе ої Пункт (13)

відпрацьованим паливом/ метою яких є управління відпрацьованим паливом; шЬісЬ із врепї їиеІ тапазетепї; СТЗтТі 3

зрепі їцеІ тапазетет [д3]

їасіІігу
91. об”єкт із захоронення/ означає об'єкт або установку, основне призначення «піврозаІ їасііігу» теапз апу їасіІіїу ог іпвІаІІаїіоп їііе Пункт (4)

(ііврозаі їасііігу яких - захоронення радіоактивних відходів; ргітагу рцгрозе ої шЬісІт із тасііоасїіуе шавїе сіізроваі; ББ?“ 3

92- одержувач] означає будь-яка фізична чи юридична особа, до якої «сопзієпее» теапз апу пашгаІ ог ІеБаІ регвоп [о шітот Пункт 10

сопзіэпее перевозяться радіоактивні відходи чи відпрацьоване гасііоасііуе шавїе ог зрепс їие] із вітірресі; статті 5

ядерне паливо;
[д]]

93. оператор/ По відношеннюдо ядерної установки означає особа, «Ореґаїог», іп геІаґіоп Іо а писІеаґ іпзїаІІаїіоп, теапз [Ье Пункт с)

Орегаґог яка призначена або визначенадержавою реґзоп девівпаїео ог гесовпіхео Ьу Ше ІпзсаІІаїіоп Зїаїе аз СТаТЬИ 1

відповідальною за установку у якості оператора цієї Ше орегаїог оїШаг іпзтаІІаїіоп. [К |]

установки.
*” опікуни та піклувальники/ означає осіб, які свідомо та добровільно піддають «сагеґв апа сотїогїегз» теапв іпдіуіоиаіз ішошіпБІу апа Пункт (10)

саґегв апо сотїопеґв себе опроміненню іонізуючим випромінюванням, шіПіпзІу іпсипіпз ап ехрозпге Іо іопізіпє гасІіахіоп Ьу СТШТЇ 4

надаючидопомогу, що не є частиною їхньої ЬеІріпв, осітег [лап ав рап ої їІтеіг оссирасіоп, іп Ше а:?“ 2

професійної діяльності, у підтриманні та опікуванні
осіб, які проходять або пройшли медичне
опромінення;

зирроп апсі сотїоп ої іпсііуісіиаІв ппоегвоіпв ог Ітауіпз
шкіегвопе тейісаІ ехрозиґе
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95 опромінення/ означає акт опромінювання джерелом іонізуючого «ехрозиге» теапз []]е асї ої ехрозіпє от сопоігіоп ої Пункт (37)

ехрозиге випромінювання,що знаходиться ззовні тіла Ьеіпд ехрозесі [о іопізіп; гаоіаїіоп етіпед ошзісіе [Іте СТЗП'Ї 4

(зовнішнє опромінення) або всередині тіла Ьоду (ехїегпаі ехрозцте) ог “ІіЇПіП Іііе Ьосіу (іпїетаІ Глави 2

(внутрішнє опромінення), або перебування від таким ехрозцге);
[д4]

опромінюванням;
96- опромінення випадкове/ «випадкове опромінення» означає опромінення осіб, «ассіоептаі ехрозиге» теапз ап ехрозите ої ітііуісіиаіз, Пункт (3)

ассісіетаі ехрозиге інших ніж аварійні працівники, внаслідок аварії; ОЇІ'ІЄГ [Ьап ететдепсу шогКегз, аз а гезиІї ої ап ассісіет; СТЗТГЇ 4
Глави 2
[д4]

97- опромінення в результаті означає будь-яке навмисне опромінення людей для «поп-шеоіса] ішадіпв ехрозиге» теапз апу деііЬетате Пункт (55)

візуалізації в немедичних цілей візуалізації, основним призначенням якого не є ехрозиґе ої іштапз їог ішавіпв ригрозез шЬеге Ше СТШ'ГЇ 4

цілях/ принести користь здоров'ю особи, яка піддається ргішагу ітепїіоп ої [ііе ехрозиґе із пот Іо Ьгіп; а Ьеаігіі Глави 2

поп-тедісаі ітавіпе опроміненню; Ьепеїп [0 [Не іпсііуіоцаі Ьеіпз ехрозео; [д4]

ехровиге
” опромінення населення/ «опромінення населення» означає опромінення осіб, «рцЬІіс ехрозцте» теапз ехрозиге ої іпсІіуісіиаіз, Пункт (69)

риЬІіс ехрозиґе за винятком будь-якого професійного або медичного ехсіисііпз апу оссираїіопаіог тесіісаІ схрозиґе; СТЯТТі 4

опромінення;
Глави 2
[д4]

99- опромінення ненавмисне/ «ненавмисне опромінення» означає медичне «ипіпсепаеа ехрозиге» теапз теоісаі ехрозите [Нас із Пункт (99)

ппітепсіесі ехрозиґе опромінення, що суттєво відрізняється від медичного зізпіїісатіу сііїїетепї їґот [Не тесіісаі ехрозиґе іпсепсіесі СТШТЇ 4

опромінення, призначеного для певної мети. їог а віх/ен ригрозе Ні?" 2

'00 опромінення нормальне/ «нормальне опромінення» означає опромінення, що, «поппаі ехровиґе» теапз ехрозиге ехресїесі [о оссиг Пункт (56)

поппа] ехрозиґе як очікується, відбудеться за нормальних умов ипйет [Іте погта] оретаїіпєсопоіїіопзої а їасііігу ог СТЗТ'ГЇ 4

експлуатації установки або діяльності (зокрема, асїіуну (іпсІшііпе таітепапсе, іпзресїіоп, сіесоштіз- Глави 2

обслуговування, інспектування, виведення з 5іопіп3), іпсіиоіпвтіпот іпсіоептз Шаг сап Ье Керк ипоеґ [д4]

експлуатації), у тому числі в разі незначних сотґоі, і.е. дитіпв поппаі ореґаїіоп апсі атісірасео
інцидентів, які можна тримати під контролем, тобто орегаїіопа] оссиґґепсез;
під час нормальної експлуатації та очікуваних
експлуатаційних подій;

'О" опромінення професійне] «професійне опромінення» означає опромінення «оссираііопаІ ехровиге» теапз ехрозцте оїшотісегз, Пункт (58)

оссиратіопаі ехрозиге працівників, стажерів та студентів у ході їхньої аррґепсісез аті зшоептз, іпсиґтео іп Ше соиґзеої їііеіґ СТШТЇ 4

роботи; щож; Глави 2
[д4]

'02- опромінення радоном/ означає опромінення продуктамирозпаду радону; «єхрозиге [о тасіоп» теапз ехрозите [о табоп ртовепу; Пункт (83)

ехрозите Іо гасіоп
Статті 4
Глави 2
[д4]

[03 особа/ означает любое физическое лицо, товаришество, «Реґзоп» теапз апу іпдіуіоцаі, раґІпегзітір, апу ргіуате ог Пункт а)

Реґзоп будь-який приватний або державний орган незалежно риЬІіс Ьосіу шЬеїЬег согроґаїе ог пот, апу іпїетаїіопаі Статьи 1
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від того чи є він юридичноюособою чи ні, будь-яку огєапіваііоп епіоуіпд [егаі реґзопаіігу ипоеґ Ше Іаш ої [КІ]

міжнародну організацію, яка є юридичною особою Ше ІпзїаІІаїіоп Зїаїе, апсі апу Зїаїе ог апу ої іїз
згідно законодавства держави, що відповідає за сопзїіїиет зцЬ-оііІізіопз.
ядерну установку, і будь-яку державу або будь-яке
державне утворення, що входить до її складу.

104- особи з населення/ означає осіб, які можуть зазнати впливу опромінення «тетЬеґз ої [Ье рцыіс» теапз іпсііуісіиаізМю тау Ье Пункт (53)

тетЬеґз оїШе риыіс як населення; зиЬіесї Іо риЬІіс ехрозиґе; Статті 4
Глави 2
[д4]

'05- держава, що відповідає за У відношеннядо ядерної установки означає сторону, «ІпзїаІіаїіоп Зїаїе», іп геІаїіоп Іо а писіеаґ іпзІаІІаїіоп, Пункт (1)

установку/ що домовляється, у межах території якої знаходиться теапз [не СотґасїіпвРагїу шіїІііп шЬозе Кеггіїоґу [паї Статьи 1

ІпзїаІІаїіоп Зїаїе ця установка, або, якщо вона не знаходиться в межах іпзІаІІаїіоп із зіїцаїесі оґ, ії іі із по! віщаїео шіїіііп Ше [КІ]

території будь-якої держави, сторону, що їеггіїогу ої апу Зїаіе, Ше СопїгасїіпвРаґсу Ьу шЬісЬ ог

домовляється, яка експлуатує або з дозволу якої ппсІеґ Ше аиїіюгігу оїшЬісЬ Ше писІеаґ іпзїаНаєіоп із

експлуатується ця ядерна установка. ореґаїед
'061 очікувана еквівалентна доза - це інтеграл за часом (І) потужності еквівалентної «соттіпесі еоціуаіет дозе» (Нї(ї)) із Ше іпїевта] оуеґ Пункт (15)

(Нт(т)) дози в тканині або органі Т, яку отримає особа в [іте (І) оїШе ечиіуаіет ('Іозе ґаїе іп їіззце ог огєап Т [пас СТШТЇ 4

соттіпео ечиіуаІепї сіозе результаті надходження. шіП Ье гесеіуео Ьу ап іпсііхІісіиаІ аз а тези]: ої ап ітаКе. глав" 2

Вона представлена формулою: ІІ із єіуеп Ьу:
[д4]

м+ж
“'+' -

НТП?) : ] Ніт“) [іі Нт(Т) =
:“

Нг[1)сіт

и їог ап ітаКе аї їіте [о шЬеґе
для надходження 'в момент часу “> де, и, (1) ізШе ґеІеуат ечиіуаіетбозе гаїе іп отвап ог їіззие Т
Н7(ґ) * це потужнють в1дпов1дної еквівалентної дози в а: [іте ї,

органі або тканині Т Ї момент часу Їэ 1: ізШе [іте оуег шпісп Ше ітеєгаїіоп із регїоппед.
т - це період часу, за якии здіиснюють інтегрування. [п зресіїуіпз Нт([), із зіуеп іп питЬеґ ої уеаґз оуеґшЬісЬ
У 'показнику .НТ“) [ означає КІЛЬКЇСТЬИ РОКЩ за яку Ше іпїеєгаїіоп із таое. РогШе ригрозе ої сотрІуіпБ шіїп

здіиснюють інтегрування.шДля “”““? дотримання сіозе Іітіїз зресіїіед іп ІЬіз Вігесїіуе, ї із а реґіоґ] ої 50
ЛІМІТІВчдОЗ, визначених у Ш" Директиви Ї -. це. "еР'Од уеагз їог асіиісз апо ир Іо їІіе ане ої 70 їог іпїапгз апо
тривашстю 50 РОКІВ для дорослих ос'б ' КІЛЬКІСТЬ сіііібґеп. ТІіе ипії їог соттіпео ечиіуаІет дозе із Ше

років, що залишаються до досягнення 70-річного віку, зіеуеґї (Бу);
для немовлят та дітей. Одиницею вимірювання
очікуваної еквівалентноїдози є зіверт (Зв);

101 очікувана ефективна доза - це сума очікуваних в органі або тканині «соттіпей еїїесїіуе дове» (Е(ї)) із Ше зит ої Ше Пуикт (14)

(Е(т)) еквівалентних доз НТ(1:), що є результатом соттіпеб отзап оґ їіззие ечиіуаіет (іозез НІ(І) гезиіїіпз СТЗТТЇ 4

соттіпео еїїесііуе сіозе надходження, кожназ яких помножена на відповідний їгот ап ітаКе, еасіі тиіїірііеа Ьу Ше арргорґіасе їіззие :???”
2

зважувапьний фактор тканини або органу шТ. Її
визначають за формулою:

шеівїпіпє їасїоґ шт.
Ії із (іеїіпесі Ьу:



17

Б(т) = Ештнтп)
Т

У показнику Б(т) 1: позначає кількість років, за якою
здійснюють інтегрування.З метоюдотриманнялімітів
доз, визначених у цій Директиві, 1: - це період
тривалістю 50 років з моменту надходження дози для
дорослих і до 70-річного віку для немовлят і дітей.
Одиницею вимірювання очікуваної ефективної дози є

зіверт (Зв);

Б(Т) = Хіт-ННЦ“)
Т

[п зресіїуіпБ Б(І), із Біуел іпШе пптЬег ої уеагз оуег
шЬісЬ Ше іпїедгасіоп із тасіе. Рог Ше ригрозе ої
сотрІуіпвшіш оозе Іітігз зресіїіесі іл їЬіз Вігескіі/е, із а
регіосі ої 50 уеагз їоііошіпз іпїаКе їог ааиісз але пр Іо Ше

азе ої 70 їог іпїапсз апо сЬіІдгеп. Тііе пліт їог соттійес]
еїїесгіуе с]озе ізШе зіеуегт (Бу);

108- перевезення/ «перевезення»означає низку операцій, що складають «зЬіртепї» шеапз їііе шЬоІе ої ореґаїіопз іпуоіуеа іп Пункт 4

зітіртет переміщення радіоактивних відходів чи тех/іл; гасііоасїіуе шазге ог зрет їиеІ їґот [Ье соитгу ог СТЗ'ГГЇ 5

відпрацьованого ядерного палива з країни чи Ше МетЬег Згаїе ої огівіп Іо [Ье соипїгу ог Ше МетЬег [Ш]

держави-члена походження до країни чи держави- Згаїе ої безїіпаїіоп;
члена призначення;

1091 перевезення поза межами означає таке перевезення, коли країна призначення «ехґґа-соттцпіїузіііртет» шеапз а зіііртет саггіео Пункт 6

Співтовариства/ та/або країна походження є третіми краі'Нами; ощ шпеге Ше соипігу ої огівіп ана/ог Іііе соипїґу ої СТШТЇ 5

ехгга-сотпшпігу зіііртет безїіпаїіоп аге [Ітіґо соитгіез; [дї]

110- перевезення у межах означає таке перевезення, коли країна призначеннята «ітга-сотпшпіту зпіртепї» теапз а зіііртет саггіед ощ ПУНКТ 5

Співтовариства] країна походження є державами-членами; шЬеге [Ье соитгу ої огієіп апс] їііе соитґу ої безїіпаїіоп стаТГі 5

іпгга-согптипіїузіііргпепї аге МегпЬег Зіаїез; [д']
”1 переробка] означає процес чи операцію, метою якої є вилучення «гергосеззіпд» теапз а ргосезз ог орегаїіоп, Іііе ригрозе Пункт ])

гергосеззіпє радіоактивних ізотопів з відпрацьованого паливадля ої шЬісЬ із (0 ехїгасї гаоіоасгіуе ізоторез їгош зрет їиеІ Стаї'Гі 2

подальшого викорисТання; їог їштііег цзе; [К4]

112, «переробка» означає процес чи операція, метою якої «гергосеззіпз»теапз а ргосезз оґ орегатіоп, Ше ригрозе Пункт 3

є вилучити радіоактивні ізотопи з відпрацьованого ої шЬісЬ із Ко ехїгасї гаоіоасїіче ізоїорез їгот зрет їиеІ статті 5

ядерного палива для подальшого використання; їог їигшег цзе; [ді]
113- перероблення/ означає хімічні або фізичні операції з радіоактивними «ргосеззіпа»теапз сЬетіса] ог рітузіса] орегасіопз оп Пункт (67)

рґосеззіпє матеріалами, в тому числі видобування, конверсію, гааіоасїіуе таїегіа] іпсІидіп; [Ье тіпіпе, сопуегзіоп, Статті 4

збагачення подільного або відновного ядерного епгісЬтет ої їіззііе ог їегїіІе писіеаг такегіа] апсі Ше Глави 2

матеріалу та повторне перероблення відпрацьованого гергосеззіпє ої зрепї їиеІ; [д4]

палива;
”4 підприємство/ означає фізичну або юридичну особу, яка несе «ипаеґгаКіпв» теалз а паїигаІ ог Іеєаі реґзоп Мю Ьаз Пункт (98)

ипдепаКіпд юридичну відповідальність згідно з національним Іееа] гезропзіЬіІігу ипйег паїіопаі ]аш їог саггуіпв оці а СТШТЇ 4

законодавством за провадження практики або за ргасіісе, ог їог а гаоіатіоп зоигсе (іпсІиаіпвсазез шЬеге глав" 2

Ше ошлег ог ІтоІоеґ ої а гаоіагіоп зоиґсе (іоез по: сопсіисг [д4]
джерела випромінювання (у тому числі у випадках,
коли власникабо утримувач джерела випромінювання геІаІесі іштап асгіуіїіез);
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не провадитьпов”язані з цим види діяльності людини);
”5 план аварійного означає заходи з планування адекватного реагування «егпегвепсу ґеЗрОПБЄ рІап» теапз апапзетепсз Іо ріап Пункт (30)

реагування/ у випадку ситуації аварійного опромінення на основі їог адециаїе гезропве іп [не еует ої ап етеґдепсу СТВТ'Гі 4

етегзепсу ґезропзе рІап постульованих подій та пов*язаних сценаріїв; ехрозиґе зіїиагіоп оп Ше Ьазіз ої розшіаїесі еуепїв апд Глави 2

ґеІаїео зсепагіоз; [д4]

”6- поводження з означає всі види діяльності, що стосуються «Брет їиеі тапаветет» теапз а1І асїіуіїіезШа: геіаїе [0 Пункт 0)

відпрацьованимпаливом/ оперування чи зберігання відпрацьованого палива, за [Ье Ьапсіііпв ог зїогавеої зрет їиеІ, ехсіпбіпдоїї-зіґе СТШТЇ 2

врепі їиеІ тапаєетет винятком перевезення за межами майданчика. Воно їгапзроггаїіоп. [[ тау аіво іпуоіуе (ІізсЬагвез; [К4]

може також бути пов'язане зі скидами;
1”- «управління відпрацьованимпаливом» означає всі «зрепї їиеі тапаветет» теапз аІІ асїіуіїіез їЬаї ґеІаїе ю Пункт (12)

види діяльності, пов”язані з поводженням, Ше Ьапдііпв, зїогаве, ґерґосеззіпд,оґ (ііврозаІ ої зрет СТЗТТЇ 3

зберіганням, повторним переробленням чи їне], ехсІшііпеоїї-зіїе ггапзропагіоп; [д3]

захороненням відпрацьованогопалива, за винятком
вивезення за межі ділянки;

”8- поводження з означає всі види діяльності, включаючидіяльність, «гааіоасїіуешазїе тапаветепї» теапз аІІ асІіуіІіез, Пуикґ і)

радіоактивними відходами/ пов'язану зі зняттям з експлуатації, що стосуються іпсішііпд десоттіззіопіпє асїіуіїіез, [Ьаї ґеІаіе Іо Ше СТШТЇ 2

ґаіііоасїіуешавїе оперування, попередньої обробки, обробки, Ьапдііпд, рґеїґеаїтет, [геаттепц сопбіїіопіпв, зсогаєе, оґ [К4]

тапаветет кондиціонування, зберігання чи захоронення дізрозаІ ої гасііоасгіуе шазїе, ехсІшііпЗ оїї-зіїе

радіоактивних відходів, за винятком перевезення за сгашрогїаїіоп. [[ шау аіво іпуоіуе дізспагвез;

межами майданчика. Воно може також бути
пов'язане зі скидами;

119. «управління радіоактивними відходами»означає всі «ґасііоасїіуе шавсе тапаеетет» теапз аІ] асїіуіїіез яка Пункт (8)

види діяльності, пов”язані з поводженням, ґеіаге [о Ьапдііпє, рґеггеаїтет, (ґеаїтет, сопсііїіопіпє, СТШ'ГЇ 3

попереднім обробленням, обробленням, зїоґаве, ог оіврозаІ ої гасііоасїіуе шазїе, ехсіщііпв оїї-зіїе [ДЗ]

кондиціонуванням, зберіганням чи захороненням [ґапзроґїаііощ
радіоактивних відходів, за винятком вивезення за
межі майданчика;

'201 повторне переробляння/ означає процес або операцію з метою видобування теапз а рґосевз оґ ореґаїіоп, Ше ригрозе ої шЬісЬ із ю Пункт (10)

герґосезвіпв подільних або відновних матеріалів з ехІґасї їіззіІе апсі їепііе таїеґіаіз їґот зрепї їие] їог Статті 3

відпрацьованого палива для подальшого їщтЬег цзе;
[ДЗ]

використання;
12'- покинуте джерело/ означає радіоактивне джерело, що ані звільнене від «огрііап зоигсе» теапз а гасііоасїіуе вопгсе шпісл із Пункт (60)

огрпап зоиґсе регулятивного контролю, ані перебуває під пеіїііег ехетргед поґ ипсіег ґеБЦІаЮґу сотґоІ, ев. СТдТТі 4

регулятивним контролем, наприклад тому, що воно Ьесаизе ії лав пеуег Ьееп ипсіег гееиіаїогу сотґоі ог З:?“ 2

ніколи не підлягалотакому регулятивному контролю,
або тому, що його було покинуто, загублено,
переміщено, викрадено або переданобудь-яким
іншим способом без належного офіційного дозволу;

Ьесаизе ії лаз Ьееп аЬаґиіопесі, Іозї, тізріасей, зїоіеп ог
оїлеґшізе Ігапзїеггеіі шіїіюш рґореґ ашЬогіваїіоп;
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т. порушення нормальної означає відхилення від нормальної експлуатації, яке «аЬпоґтпаІ орегаїіопз» теапз ап ореґаііопаІ рґосезз пункт 8,

експлуатації атомної очікується щонайменше один раз протягом терміну деміасіпе їгот погпта] орегаїіоп шІтісІт із ехресїесі їо СТН'ГГЇ 3

станції/ експлуатації установки, але яке, з огляду на оссиґ аї Іеазї опсе оитіпе [Іте орегаїіпз Ііїеїіте ої а [д2]

аЬпоппаІ орегаїіопз відповідні проектні запобіжні заходи, не може їасіііту Ьиї шпісп, іп х/іеш ої арргорґіаїедезієп
спричинити жодного значного пошкодження ргоуізіопз, ооез по! саизе апу БЇЕПЇЙСЗПІ оатаве ю іїетпз

компонентів, важливихдля безпеки, або призвести до ітропат то заїеїу ог Іеасі 10 ассісіепї сопсііїіопз;

аварійних умов;
'237 потенційне опромінення/ «потенційне опромінення» означає опромінення, «рогепііаІ ехрозцте» тпеапз ехрозиге [паї із пот ехресїесі Пункт (63)

роїепїіаІ ехрозцге якого не можна очікувати з упевненістю, але яке шіт сепаіту Ьиї тау ґезиІг їгот ап еуепі от зечиепсе ої СТЗПЇ 4

може статися в результаті події або послідовності еуепїз ої а рґоЬаЬіІізІіс пашге, іпсІисІіпЕ ечиіршепї Глави 2

подій імовірного характеру, у тому числі через їаіІигез апо ореґаїіпє еггоґз; [д4]

несправності обладнання та експлуатаційні помилки;
Ш! практика] означає людську діяльність, що може збільшити «рґасїісе» теапз а ]штап асїіуіїу (паї сап іпсгеазе [Іте Пункт (65)

ргасїісе опромінення осіб від джерел випромінювання, і якою ехрозиге ої іпоіуіоиаізго гаоіаііоп їтоґп а гаоіаїіоп СТШ'ТЇ 4

управляють як ситуацією планового опромінення; зоитсе але із шапавес] аз а рІаппесі ехрозиге зігнаїіоп; Глави 2
[д4]

125- практичні аспекти означає фізичне проведення медичного опромінення «ргассісаі азресїз ої тебісаІ гасіі0108іса1 ргосесіиґез» Пункт (64)

медичних радіологічних Та будь-які допоміжні аспекти, у тому числі теапз [пе рЬузісаІ сопсіисї ої а тесіісаІ ехрозиґе апкі апу СТЗПЇ 4

процедур/ поводження з медичним радіологічним обладнанням зирропіпє азресїз, іпсішііпв ЬапбІіпє апсі цзе ої теоісаі Глави 2

рґасїіса] азресїз ої теаісаі та користування ним, оцінювання технічних і тасііоіовіса] ечиіртепї, Ше аззеззтепї ої ІесЬпісаІ апсі [д4]

ґакііоІояісаІ ргосеапгез фізичних параметрів (зокрема дози випромінювання), рпузісаІ ратаґпеїегз (іпсІшііпд гаоіаїіоп оозез), саІіЬґаїіоп
калібрування та обслуговування обладнання, апс] таіпїепапсе ої ециіртепї, ртератаїіоп апсі

підготовлення та введення радіо-фармацевтичних асітіпізтгаїіоп ої ґааіо-рііагтасешісаіз, апс] ітаде
препаратів і оброблення зображень; ргосеззіпє;

116 працівник, що зазнає означає самозайняту або найману особу, що зазнає «ехрозедшогКеґ» теапз а регзоп, еіїЬег зеІї-етріоуео от Пункт (36)

опромінення/ опромінений опромінення при виконанні роботи в рамках шоґКіпз ипоеґ ап етрІоуеґ, Мю із зиЬ3'есї [о ехрозцте аї Статті 4

працівник/ практики,що регулюється цією Директивою, і яка шогк саґгіесі ои! шіїітіп а ргассісе ґевиіаїео Ьу їітіз глав“ 2

ехрозес] шогІсеґ ймовірно отримує дози, що перевищують ті чи інші Віґесїіче апсі шіто із Ііаые [о тесеіуе дозез ехсеесІіпз опе [д4]

ліміти доз для опромінення населення; ог отпегої [Ье дозе Іітіїз їог риЬІіс ехрозиґе;
127- працівник сторонній/ «сторонній працівник» означає будь-якого «ощзіоешогКеґ» теапз апу ехрозесі шогКеґ “1110 із пот Пункт (61)

оиїзіае шотісет працівника, що зазнає опромінення, який не є етріоуесі Ьу їпе ипаегЬаКіпв ґезропзіые їог [Іте СТШТЇ 4

працівником підприємства, відповідального за зони зцрегуізес] апо сопІґОПео агеаз, ЬиІ регїоппз асїіуіїіез іп глав“ 2

спостереження та контрольовані зони, але виконує Іпозе агеаз, іпсіцоіпз, арргепїісез апсі зшаепїз; [д4]

діяльність у тих зонах, у тому числі стажери і

студенти;
'23- природне джерело означає джерело іонізуючого випромінювання «паїигаІ гаоіаїіоп зоитсе» теапз а зоитсе ої іопізіпд Пункґ (54)

випромінювання/ природного, земного або космічного походження; тасііагіоп ої паїигаі, їегтезгґіаІ от созтіс оґізіп; ІЄТШТЇ ;лави
паїитаІ гаоіаїіоп зоигсе [д4]
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129. прискорювач/
ассеІетаїот

означає обладнання або установку,що прискорює
частинки, випускаючи іонізуюче проміння з
енергією, що перевищує ] мсга-електронвольт (МеВ);

«ассеіеґаїог»теапз ечиіртет от іпзІаЦагіоп іп шЬісЬ
рагїісІез ате ассеіегаіесі, ешіпіпе іопізіпд таоіаііоп шіш

епетєу Ьієлег Шап ] тера-еіесїтоп уоІІ (МеУ);

Пункт (2)
Статті 4
Глави 2
[д4]

130. проектні основи (основа
проекту, основи проекту)/
аезізп Ьазіз

означає діапазон умов та подій, які точно
враховуються в проекті ядерної установки,
включаючи заходи з удосконалення, відповіднодо
встановлених критеріїв таким чином, щоб установка
змогла витримати їх без перевищення дозволених
меж при запланованійроботі систем безпеки;

«дезієп Ьазіз» шеапз [Ье тапве ої сопсіігіопз апсі еуетз
[аКеп ехріісіїіу іпіо ассоцпї іп [Ье сіезівп, іпсіисііпє
ирвгасіез, ої а пис1еат іпзгаІІатіоп, ассотоіпвто езіаЬІізЬесі
стіїеґіа, зо Шаг []1е іпзїаІІаІіоп сап шіїітзіапа їЬет шіїііош
ехсееоіпв аиїііотізесі Іітііз Ьу їЬе ріаппедоретагіоп ої
заїету зузїетз;

пункт 9,
статті 3
[д2]

ІЗІ променево-діагностичний/
гаоіосііаяпозііс

означає пов”язаний з діагностичною ядерною
медициною іп ш'уо, радіологічноюдіагностикою з
використанням іонізуючого випромінюваннята
стоматологічноюрадіологією;

«таоіосііадпозііс» теапз регЬаіпіпБКо іп-уіуо оіаєпозїіс
писІеаг теоісіпе, теоісаІ діадпозїіс тасііо]о%у цзіпв
іопізіпз гаоіаїіоп, апсі сІепІаІ гааіоіозу;

Пункт (80)
Статті 4
Глави 2
[114]

132. променево-терапевтичний/
тасІіоїІтетарещіс

означає той, що належить до променевої терапії, у
тому числі ядерної медицини для терапевтичних
цілей;

«таоіошетарещіс» теапз репаіпіпв Іо гаоіосііегару,
іпсІиоіпв писіеаг текіісіпе Гог [Ьеґарещіс ригрозез;

Пункт (81)
Статті 4
Глави 2
[д4]

133. радіоактивна речовина/
тадіоасііуе зиЬзІапсе

«радіоактивна речовина» означає будь-яку речовину,
що містить один або декілька радіонуклідів,
активністю або концентрацією активності яких не
можна нехтувати З точки зору радіаційного захисту;

«таоіоасїіуе зцЬзІапсе» теапз апу зиЬзЬапсе [Ітаї сотаіпз
опе ог тоте гаоіописіісіез Ше асїіУіту от асєіуіїу
сопсепїгагіоп оїшЬісЬ саппот Ье бізтееатсіесі [тот а
тааіаїіоп ргоїесїіоп роіпт ої уіеш;

Пункт (78)
Статті 4
Глави 2
[М]

134. радіоактивне джерело/
таоіоасїіуе зоитсе

означає джерело випромінювання, що містить у
своєму складі радіоактивний матеріал для
використання його радіоактивності;

«тадіоасїіуе зоитсе» теапз а табіаїіоп зоитсе
іпсогрогагіпв тасііоасііуе таїетіаі Гог [Ье ритрозе ої
иїііізіпє іїз гадіоасїіуіїу;

Пункт (77)
Статті 4
Глави 2
[д4]

135. радіоактивний матеріал/
таоіоасїіуе таїетіаІ

«радіоактивний матеріал»означає матеріал, до складу
якого входять радіоактивні речовини;

«тасііоастіуе таїетіаі» теапз таїегіа] іпсогротаїіпе
гасііоастіуе зиЬзтапсез;

Пункт (76)
Статті 4
Глави 2
[д4]

136. радіоактивні відходи/
тадіоасїіуешазсе

означають радіоактивнийматеріал у газоподібному,
рідкому чи твердому стані, подальше використання
якого не передбачаєтьсяСтороною, що домовляється,
чи фізичною або юридичною особою, чиє рішення
визнає Сторона, що домовляється, і який
контролюється в якості радіоактивних відходів в

рамках положень законодавчого та регулюючого
поля Сторони, що домовляється;

«тааіоасііуешазїе» теапз таоіоасїіуе таіетіаі іп зазеоцз,
Іічціо ог зоІісі їотт Їот шЬісІі по Їштііет цзе із Їогезееп Ьу
Сіте Сопїтасгіпз Рапу ог Ьу а паїита] от ІеБаІ ретзоп шітозе
бесізіоп із ассерєеіі Ьу Ше Соттасїіпд Раґту, апсІ шЬісЬ із
сопітоііесі аз гакііоасїіуе шазїе Ьу а тезиіаюту Ьоду ипсіеґ
Ше ІевізІаІіуе апкі те3и1аїогу Їташешотк оПЬе
Сопїгаскіпє Раґгу;

Пункт іт)
Статті 2
[К4]

137. «радіоактивні відходи» означає радіоактивний
матеріал у газоподібному, рідкому або твердому

«таоіоасїіуешазіе» теапз тасііоасїіуе тасетіаі іп
зазеоиз, Іічиіо от зоІіо Гогт Гог шЬісЬ по Їипііет цзе із

Пункт (79)
Статті 4



21

стані, подальше використанняякого не їоґезееп ог сопзісіеґео Ьу Ше МетЬеґ згаге ог Ьу а ІезаІ Глави 2

передбачається або не розглядаєтьсядержавою- ог паїиґаІ регзоп шлозе аесізіоп із ассерїеа Ьу Ше [д4]

членом або юридичною чи фізичною особою, чиє МетЬеґ Згате, але] шЬісЬ із гезиІаКео аз ґааіоасїіуе шазїе
рішення затверджується державою-членом, і який Ьу а сошрегепї ґедиіаїоґу аиШогіІу ипоеґ Ше ІеБіЗІаїіуе
компетентний орган влади регулює як радіоактивні апо гевиІаЮґу їґатешогК оїШе МетЬеґ Зїаге;
відходи згідно з законодавчими та регулятивними
рамками держави-члена;

138 «радіоактивні відходи» означає радіоактивні «гасііоасїіуе шазїс» теапз гаєііоастіуе таїегіаі іп єазеоиз, Пункт І

речовини у газоподібній, рідкій чи твердій формі, для Іічиіа ог зо|ісІ їопті їог и/Ітісіт по їштІтеґ цзе із їогезсеп Ьу СТШ'ГЇ 5

яких не передбачається подальше використання Ше соипїгісз ої огівіп апсІ безііпаїіоп,ог Ьу а паґиґаі ог [д1]

країнами походження та призначення, чи фізичною 1е8а1 р'егзоп шЬозе сіесізіоп із ассерїео Ьу [Ьезе соипїгіез,
або юридичною особою, чиє рішення приймається анс] и/Ьісіт із сотгоіІеб аз ґаоіоасїіуешазїе Ьу а
цими країнами, і які контролюються як радіоактивні ге5и1ашогу Ьооу ипаеґШе Іевізіакіуе апс] гевиІаЮґу
відходи керівним органом відповіднодо правовоюта їгатешогк оїШе соипггіез ої огівіп анс] безсіпасіоп;
регуляторної системи країн походження та
призначення;

139 означає радіоактивні матеріали у газоподібному, «ґасііоасгіус шазїе» тсапз ґаоіоасїіуе таїеґіаІ іп дазеоиз, Пункт (7)
рідкому або твердому стані, що для них не Іічпісі ог зона їоґш їог шйісй по ГипЬег цзе із їоґезееп ог СШТТЇ 3

передбачено або не розглядається можливість сопзісіеґео ЬуШе МетЬеґ Зїаїе ог Ьу а [еда] ог паїиґаІ [ДЗ]

жодного подальшого використаннядержавою-членом регзоп шлозе десізіоп із ассеріео Ьу Ше МетЬег Згаіе,
або юридичною чи фізичною особою, чиє рішення ана шЬісЬ із ґеєиІасесі аз ґаоіоасїіуешазїе Ьу а сотреїет
визнає держава-член, при чому компетентні ґеєиіатогу аиїііогіїу ипдеґ Ше Іеяізіагіуе анс] ґеєиіаїогу
регуляторні органи регулюють їх як радіоактивні їґатешогк оїШе МетЬеґ Зїаґе;
відходи за законодавчими та регулятивними рамками
держави-члена;

"0 радіоактивні продукти чи Означає будь-який радіоактивний матеріал, «Касііоасїіуе ргоаисїз ог шазґе» теапз апу гаоіоассіуе Пункт %)

відходи/ вироблений в процесі виробництва або використання тагегіаі ргосіисес] іп, ог апу тагеґіаі шаое ґасііоасїіуе Ьу Статьи 1

Каоіоасгіуе рґооисїз ог и/азїе ядерного палива, або будь-який матеріал, який став ехрозиге Іо Ше ґаєііаїіоп іпсісіетаі Іо, [Іте рґосіисгіоп оґ [Ю]

радіоактивним під дією опромінення в результаті иїіІігаїіоп ої писіеаг їиеІ, Ьщ сІоез пої іпсіиое
виробництва або використанняядерного палива, но ґааіоізоюрез шЬісЬ ітауе геасііео Ше їта] зїаєе ої
не включають радіоізотопи, які досягли кінцевої їаЬгісаїіоп зо аз ю Ье изаЬіе їог апу зсіетіїіс, теоісаі,
стадії виготовлення, ставши таким чином адґісцішгаі, соттегсіа] оґ іпсІизІґіаІ ригрозе
придатнимидля використанняу будь-яких наукових,
медицинських,сільськогосподарських, комерційних
чи промислових цілях.

141 радон/ означає радіонуклід [(П-222 і продукти його розпаду у «гадов» теапз Ше гааіописіісіе Кіт-222 але! із ргозепу, Пункт (82)
гадов відповідних випадках; аз аррґорґіаге; СТЗ'ГГЇ 4

Глави 2
[д4]
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142- регулюючий орган/ будь-який орган або органи, що наділені «гевиіаїогу Ьосіу» теапз їог еасіт СотґаСІіП8 Раґїу апу Пуикт (іі)

гевціаїоґуЬооу юридичними повноваженнямицією Договірною Ьосіу ог Ьооіез віх/ен Ше [еда] ашіюгіґу Ьу [ііаї СТЗТ'ГЇ 2

Стороною видавати ліцензії і регулюватидіяльність Сопїґасїіпв Рапу Іо етапі Іісепсез але [0 ґезиіаїе Ше [КЗ]

щодо вибору майданчика, проектування, 5іїіп3, сіезідп, сопзїґцсгіоп, соштіззіопіпд, орегаїіоп ог

спорудження, введення в експлуатацію, експлуатації десоттіззіопіпє ої писіеаг іпзїаііаїіопз.

або зняття з експлуатації ядерних установок;
143- означає будь-який орган чи органи, наділені «ґедиіаїогу Ьосіу» теапз апу Ьооу оґ Ьосііез віуеп [ііе Пункт К)

Стороною, що домовляється, юридичними Іева] ашітоґіСу Ьу [Ье Сопїгассіпв Рапу [о ге3ц1ате апу СТШ'ГЇ 2

повноваженнями регулювати будь-які аспекги азресї ої [ііе заїегу ої зрепї їиеІ ог гасііоасїіуе и/азїе [К4]

безпеки поводження з відпрацьованим паливом чи з тапаветпет іпсішііпв їііе уатіпєої Іісепсез;
радіоактивними відходами, включаючи видачу
ліцензій;

144- регулятивний контроль/ означає будь-яку форму контролю або регулювання, «ґевиіаїогусопїгоі» теапз апу їогт ої сопсґо] ог Пункт (87)

гевиіаїоґусопсгоі що застосовується до діяльності людини для гевиіаїіоп аррііед Іо іштап асііхІігіез їог [ііе епїогсетепї СТШТЇ 4

забезпечення дотримання вимог радіаційного ої гаоіаїіоп ргоґескіоп гечиіґететз; глав“ 2

захисту;
“141

145- реєстрація/ «реєстрація» означає дозвіл, у формі документа «ґеєізгґаїіоп» теапз реппіззіоп вґатео ін а сіоситепі Ьу Пункт (86)

ґееізїгаїіоп компетентного органу або передбачений [Ье сотреїет ашіюґіїу, ог эґатесі Ьу паїіопа] Іезізіаїіоп, Статті 4

національним законодавством, за спрощеною ЇЬГОЦБЬ а зітрііїіесі рґосеоиге, [о сапу ош а рґасїісе іп Глави 2

процедурою на провадження практики відповідно до ассопіапсешігіі сопоіїіопз Іаіс] сіошп іп паїіопа] [114]

умов, установлених у національному законодавстві Іевізіаїіоп ог єресіїіео Ьу а сотреіет ацїітогігу їог [ліз
або визначенихкомпетентниморганом для цього типу туре ог с1а55 ої ргасгісе;
або класу практики;

146- репрезентативна особа/ означає особу, яка отримує дозу, що є «гергезепшіуе реґзоп» теапз ап іпсііуісіиаі гесеіуіпє а ПуНКТ (89)

гергезетаїіуе регзоп репрезентативною для осіб, які зазнають опромінення сіозе Шаг із герґезепіаїіуеоїШе тоге Ітізітіу ехрозес] СТШ'ГЇ 4

вищого рівня, за винятком осіб, які мають іпаіуіоиаІЗ іп їііе рориіаііоп, ехсішііпдс; [Ьозе іпоіуіоцаіз Глави 2

екстремальні або рідкісні звички; Ьауіпе ехїгете ог гаге ІтаЬітз; [д4]

”7 референтний рівень/ означає, в ситуації аварійного опромінення або в «геїеґепсе Іеуеі» теапз іп ап етеґдепсу ехрозиґе Пункт (84)

ґеїеґепсе ІеуеІ ситуації існуючого опромінення, рівень ефективної зігиаїіоп ог іп ап ехізїіпв ехрозиге зігиаііоп, [Ье ІеуеІ ої Статті 4

дози або еквівалентної дози або концентрації еїїесїіУе оозе оґ ечціуаіет (іоэе ог асїіуігу сопсетґаїіоп Глави 2

активності, вище якого опромінення, як результат аЬоуе шііісіт ії ізіиоєесі іпарргоргіаге [о аііош ехрозиґез “141

такої ситуації опромінення, вважаЮТЬся Іо осспг ав а ґезиіґ ої та! ехрозиге зіґиаїіоп, еуеп тітоивь

неприйнятними, навіть якщо він не є лімітом, який не ії із по! а Ііті! [ітак тау пот Ье ехсеедеа;
можна перевищувати;

'48- рівень означає величину, установлену компетентним «ехетргіоп Іеуеі» теапз а уаіие езгаыізітео Ьу а Пункт (34)

незастосування/вилучення/ органом або законодавством і виражену як сотреґет ащіюґіґу ог іп іезізіаїіоп аті ехрґеззео іл СТШ'ГЇ 4

ехетрїіоп ]еуеі концентрація активності або сумарна активність, на [еппз ої асїіуігу сопсетгаїіоп ог їоїа] асїіуіту аї ог Ьеіои/ глав“ 2

рівні якої або нижче рівня якої джерело шііісіі а гаоіасіоп зоиґсе із пої 5иЬ1'есЦо посіїісаїіоп ог [д4]
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випромінювання не підлягає або

отриманню офіційного дозволу;
нотиф ікації аиІЬоґізаІіоп;

149 рівні звільнення від означає значення, установлені компетентним органом «сіеаґапсе Іеуеів» теапз уаіиез езгаыізітесі Ьу Ше Пуикт(1 1)

контролю/ або в національному законодавстві та виражені в сотреїепк ашіюґігу ог іп паїіопа] ІеЕізіагіоп, апо СТЗПЇ 4

сіеагапсе Іеуеіз одиницях концентрації активності, за яких або нижче ехргеззед іп тегтз ої асїіуіїу сопсетґаїіопз, а'с ог Ьеіош Глави 2

яких Матеріали, що з*являються в результаті будь- шЬісЬ таєеґіаіз агізіпє їґот апу ргасїісе зиыесї Іо [д4]

якої практики, яка підлягає нотифікації або поїіїтсагіоп ог антітогізаїіоп тау Ье геіеазесі їґот [пе

отриманню дозволу, можуть бути звільнені від вимог гечиігеґпетз оїШіз Віґесїіуе;
цієї директиви;

150» розміщення/ означає розташування радіоактивних відходів чи «(іізрозаіп шеапз [Ье етрІасеґпепї ої ґаоіоасііуешаєге ог Пункт 7

(іізрозаі відпрацьованого ядерного палива у дозволеному зрет їиеІ іл ап аиїітогізед їасііігу шіііюшШе ітепїіоп ої СТШ'ГЇ 5

устаткуванні без наміру використання; геїґіеуаі; [Ш]

'51- система управління означає правові або адміністративні рамки, які «етегвепсу тапазетепт зузїет» теапз а іеза] ог асітіп- Пункт (28)

аварійними ситуаціями/ встановлюють відповідальність за готовність до івсгагіуе їґаптешогіс езїаЬІізпіпв ґезропзіЬііітіез їог Статті 4

етпеґвепсу шапаветепї аварійних ситуацій та реагування на них, і за механізм етегєепсу ргерагедпезв апа гезропзе, апд апапвететз Глави 2

5у5іет вироблення й ухвалення рішень у випадку ситуації їоґ сіесівіоп таКіпБ іп Ше еуепт ої ал етеґвепсу ехрозцге [д4]

аварійного опромінення; зігнаїіоп;
152- ситуація аварійного означає ситуацію опромінення, що виникла внаслідок «етеґєепсу ехрозиге зішасіоп» теапз а зітиаїіоп ої Пункт (27)

опромінення/ аварійної ситуації; ехрозиґе оце Іо ап етеґєепсу; СТа'ГГі 4

етегдепсу ехрозиґе віщаїіоп
Глави 2
[М]

[53 ситуація існуючого означає ситуацію опромінення, що вже існує на «ехізїіпє ехрозиге зішаїіоп» теапз ап ехрозиґе віїиаїіоп Пункт (35)

опромінення/ момент, коли необхідно ухвалити рішення щодо її їітаї аІгеасіу ехізїз шітеп а (іесівіоп оп ітз сопїґо] [таз ю Ье Статті 4

ехізїіпв ехрозиґе вішатіоп контролю, та не потребує або більше не потребує їаКеп апсІ шііісіі сіоез пот саІ] ог по Іопвег саііз їог ищет глав" 2

вжиття негайних заходів; теазиґез Іо ЬеШКеп; [д4]

154 ситуація планового означає ситуацію опромінення, яка виникає внаслідок «ріаппео ехрозиґе віїиаїіоп» теапв ап ехрозиге віщагіоп Пункт (62)

опромінення] планової експлуатації джерела опромінення або дій [паї агізез їгот їііе рІаппесі ореґасіоп ої а гасііаїіоп зонгсе СТБТТЇ 4

ріаппес] ехровиґе віщасіоп людини, що змінюють шляхи опромінення, і таким ог їґот а Ьщпап асїіуігу шЬісІт аісегз ехрозцге раїіішауз, Глави 2

чином спричиняє опромінення або потенційне 50 а5 [о саизе Іііе ехрозиґе ог роіепїіаі ехрозцге ої реорІе [д4]

опромінення людей або довкілля. Ситуації планового Оґ [Ье епУіґоптепґ. Ріаппесі ехрозиґе зіїиаїіопз тау
опромінення можуть включати як опромінення за іпсішіе Ьоїіі поппаі ехрозигез апсі роїепїіаі ехрозигез;

нормальних умов, так і потенційні опромінення.
'” скиди/ плановані та контрольовані викиди у навколишнє «сіізсітаґзез» теапз рІаппесі апсі сотгоііеіі геіеазев іто Пункт 0)

(іізсітаґвез природне середовище у якості законної практики Ше епуіґоптпет, аз а [едіїітаїе ргасїісе,шіІЬіп ]ітігз СТШТЇ 2

рідких чи газоподібних радіоактивних матеріалів,що аиїіюґіиесі Ьу Ше гевиіаїогу Ьосіу, ої Іісшід ог зазеоиз [К4]

утворились на регульованих ядерних установках в гаоіоасїіуе таїегіаІв [паї огідіпаСе їгот тезиІаїео писІеаґ

ході нормальної експлуатації в межах, їасіііїіез оигіпд поппаІ ореґаїіоп;
санкціонованих регулюючим органом;

'56 скринінг здоров“я/ означає процедуру з використанням медичних «ЬеаІтІт зсгеепіпэ» теапз а ргосесіиґе ивіпє тесІісаІ Пункт (40)
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ЬеаШі зсгеепіпє радіологічних установок для ранньої діагностики в гадіОІОЕісаІ іпзгапаїіопз їоґ еаґІу сііашюзіз іп рориіаїіоп Статті 4

групах ризику; Егоирз а! гізк; ГЛШЗИ 2
[д4]

157» служба гігієни праці/ означає фахівця або орган, які уповноважені «оссираііопаіЬеаііЬ зегуісе» теапз а ІтеаІКЬ рґоїеззіопаІ Пункт (59)

служба охорони праці/ здійснювати медичний нагляд за станом здоров”я ог Ьосіу сотреїеп! по реґїоґт тейіса] зигуеіІіапсе ої СТЗТТЇ 4

оссцраїіопаі ЬеаШт зеґуісе працівників, що зазнають опромінення, і чию ехрозео шоґКеґз апс] шіюзе сарасігу ю асі іп так ґезресї Глави 2

здатність діяти відповідним чином визнає із гесоепізесі Ьу Ше сотреіет ашЬогігу; “141

компетентний орган;
153- спеціаліст-практик] означає лікаря, стоматолога або іншого медичного «ргасїіїіопеґ» шеапз а тесіісаі досїог, дентів!оґ осІтег Пункт (66)

рґасїіїіопеґ працівника, який має право брати на себе клінічну Ьеаті рґоїеззіопаІ “1110 із епїіїІео Со [аКе сІіпісаІ СТЗТТЇ 4

відповідальність за індивідуальне медичне гезропзіЬіІігу їоґ ап іпдіуіоиаі теаісаі ехрозцґе іп Глави 2

опромінення пацієнтів згідно з вимогами ассогсіапсе шіііі паїіопаІ ґечиіґетепіз; “141

національного законодавства;
1591 споживчий продукт/ означає прилад або виготовлений виріб, у який «сопзцтеґ ргооисс» теапз а сіечісе ог тапиїасїиґеєі ітет Пункт (17)

сотреіепї аЩіЮґіЇу навмисно було включено один або більше іто шпісіі опе ог тоге ґааіописііоез Ьауе аеІіЬеґаїеІу СТЗТТЇ 4

радіонуклідів, або у якому шляхом активації було Ьееп іпсоґроґаіесі оґ рґосіисесі Ьу асїіуагіоп, ог шітісіі Глави 2

створено один або більше радіонуклідів, або який еспеґасез іопізіп; ґасііаїіоп, апд шітісіі сап Ье 5016 ог [д4]

генерує іонізуюче випромінювання, і який можна тасіе ауаііаые Іо тетЬеґз оїШе риЬІіс шіШоиі 5ресіа1

продавати, або доступ до якого можна надавати зигуеіііапсе ог ґе3ц1аїоґу сопїгоі аїхеґ заІе;
особам з населення без спеціального нагляду або
регулятивного контролю після продажу;

150» стажер/ означає особу, яка проходить підготовку або «аррґетісе» теапз а регзоп ґесеіуіпв [гаіпіпд ог Пункт (6)

арргетісе навчання на підприємстві з метою тренування іпзїгцсїіоп шітіііп ал ипсіеґсаісіпд “ІіЇі'І а Уіеуу то ехегсізіпв СТШ'ГЇ 4

певного вміння; а зресіїіс 5Кі11; Глави 2
[д4]

161 стандартні значення та означає значення та співвідношення, наведені в «зсапсіагсі уаІцез апсІ ґеіаїіопзпірз»теапз уаІиез аті Пункт (96)

співвідношення/ главах 4 та 5 Публікації МКРЗ 116 для оцінювання ге1аііоп511ір5 гесоттепсіесі іп сітарїегз 4 апсі 5 ої ІСКР Статті 4

зїапсіагб уаіиез ащі доз зовнішнього опромінення та главі 1 Риыісаїіоп ] 16 їогШе езтітаїіоп ої оозез їгот ехіета] Глави 2

ґеіаїіопзітірз ПублікаціїМКРЗ 1 19 для оцінювання доз ехрозиґе але! с11ар1еґ 1 ої [СНР Риыісаїіоп 119 їоґ [Ье [д4]

внутрішнього опромінення, у тому числі оновлення, езїітасіоп ої сіозез їгот ітегпаі ехрозиґе, іпсІшііпє
затверджені державами-членами. Держави-члени црсіаїез арргоуекі Ьу МетЬеґ Зсаїез. МетЬеґ Зіаїе тау
можуть затвердити використання конкретних методів арргоуе Ше цзе ої зресіїіс тегіюсіз іп зресіїіесі сазез
у конкретних випадках, що пов”язані з фізико- геіаїіпз го Ше рЬузісо-сЬетіса] рґореттіез оїШе

хімічними властивостями радіонукліда або іншими гасІіописІісІе ог оїііег їеаШґез ої [Іте ехрозиге зіїцагіоп ог
особливостями ситуації опромінення або особи, яка оїШе ехрозео іпаіуіоиа];
зазнає опромінення;

16?! сторонній працівник див. «працівник сторонній»

'63 строк ексгшуатацііУ означає проміжок часу, протягом якого установка для «орегагіпе ]іїеґіте» гпеапз [не реґіосі оиґіпвшЬісЬ а Пункт ;)
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ореґаїіпє Ііїеїіте поводження з відпрацьованим паливом або зрет їце] ог а ґасііоасїіуе шазїе тапаветет їасіііїу із Статті 2

радіоактивними відходами використовується за своїм изесі їог іКз ітепоесі риґрозе. [п [Ье сазе ої а аізрозаі [К4]

призначенням.Щодо установки для захоронення цей їасіІіїу,Ше реґіод Ьеєіпз шітеп зрепг їиеІ Оґ ґадіоасііуе

проміжок часу починається з моменту першого шазте із їігзї етрІасесі іп Ше їасіііту апа епаз ироп
завантаження відпрацьованого палива або с]озцге оїШе їасіІігу;

радіоактивних відходів в установку і закінчується
при закритті цієї установки;

164- торон/ означає радіонуклід Кіт-220 і дочірні продукти його «[Ьогоп» теапз [Ье ґадіописііаеКп-220 ана іїз рґозепу, Пункт (97)

Шогоп розпаду, у відповідних випадках; аз аррґорґіаїе; СТЗТТЇ 4
Глави 2
[д4]

165 транзитна країна чи означає будь-яка країна чи держава-член крім країни «соцпїгу ог МетЬег Зїаїе ої [ґап5і[» теапз апу соиппу Пункт 12

держава-член/ чи держави-члена походження або країни чи ог МетЬег Зїаїе оШег [Ьап Ше соипїту оґШе МетЬег СТЗ'ГТЇ 5

соипїґу ог МетЬег Зіасе ої держави-члена призначення, через яку планується ЗІаІе ої огіеіп ог Ше соцтгу ог Ше МешЬеґ Зїасе ої [д1]

Ігапзії здійснити чи здійснюється перевезення; безїіпасіоп, ЇЬГОЦЕЬ Ше їегґігоґу оїшЬісЬ а зЬіртепї із
ріаппед ог [аКез рІасе;

'66- транскордонне означає будь-яке перевезення відпрацьованого «їґапзЬоишіагу тоуетет» теапз апу зЬіршетої зрепї Пункт 1!)

переміщення/ палива чи радіоактивних відходів з держави їцеІ ог ої ґасііоасїіуе шазїе їгош а Біаїе ої оґієіп Іо а СТдТТЇ 2

[гапзЬоипсіаґу тоуетепґ походженнядо держави призначення. Зґаге ої дезсіпаїіоп [К4]

167- уповноважений призначати означає лікаря, стоматолога або іншого медичного «геїеггег» теапз а тесііса] досЮґ, сіепєізї ог оїітеґ ЬеаІІЬ Пункт (85)

процедури/ працівника, який має право направляти осіб на ргоїеззіопаі“то із епїіїіесі [о геїег іпаіуідиаІз їоґ теаісаі СТНПЇ 4

геїепег медичні радіологічні процедуридо спеціаліста- гасііоіовісаі рґосесіигез го а ргасїіїіопег, іп ассогсіапсе глав" 2

практика, згідно з вимогами національного шіїЬ паїіопа] ґецціґететз; [д4]

законодавства;
168- уран, збагачений ізотопами означає уран, який містить ізотопи уран-235 чи уран- «Цґапіит епґісЬеіі іп Ше ізоїоре 235 ог 233» теапз Пункт Ь)

уран-235 або уран-233/ 233 або обидва ізотопи в такій кількості, що иґапіцш сотаіпіпв [Ье ізоїоре 235 ог 233 ог ь0ш іп ал Статті ]

иґапіцт епгісЬесі іп [Ье надлишковий відсоток суми цих ізотопів порівняно з атоцпї зцсЬ їЬаї Ше аЬипсіапсе ґаііо ої гііе зцт ої [пезе [Ю]

ізоюре 235 от 233 ізотопомуран-238 вище, ніж відсоток ізотопу уран- ізоюрез Іо Ше ізоїоре 238 із еґеаїег [Ітан Ше гаїіо оїШе

235 порівняно з ізотопом уран-238, що зустрічається ізоїоре 235 Іо ЇІ'ІЄ ізоїоре 238 оссиггіпв іп паїцґе;

в природі;
169- установка для поводження з означає будь-яку установку чи об'єкт, основним «зрет їиеі тапазешет їасііігу» шеапз апу їасіііґу ог Пункт р)

відпрацьованим паливом/ призначенням яких є поводження з відпрацьованим іпзїаІІаїіоп [Ье ргітагу ригрозе оїшііісіі із зрет РиеІ СТЗТТЇ 2

зрет їие] тапаєетет паливом; тапаєетет; [К4]

їасіііґу
”0 установка для поводження з означає будь-яку установку чи об'єкт, основним «ґаоіоассіуе шазїе тапаветет їасіііїу» теапз апу Пункт ])

радіоактивними відходами/ призначеннямяких є поводження з радіоактивними їасіІіїу ог іпзїаІІаїіоп Ше рґітагу рцгрозе оїшЬісЬ із СТШТЇ 2

гаоіоасїіуешазїе гаоіоасїіуешазїе шапазетепї, іпсіщііпз а писІеаґ їасііігу [К4]

тапазетет їасііігу,
відходами, включаючи ядерну установку, яка
перебуває в процесі зняття з експлуатації, лише в
тому випадку, якщо її визначилаСторона, що

іп [Ье ргосезз ої Ьеіпд кіесотшіззіопед оп1у ії ії із
йезієпаіеа Ьу Ше Сопггасїіпз Раґіу аз а гасііоассіуе шазге
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домовляється, в якості установки для поводження 3
радіоактивними відходами;

тапавегпепї їасіІіту;

17]. шкода здоров”ю/
пеатт аепітепї

означає скорочення тривалості та зниження якості
життя населення після опромінення, у тому числі
внаслідок реакцій тканин, раку та серйозних
генетичних розладів;

«ЬеаІїЬ дегґітет» теапз гедисїіоп іп Іепвтіі апсі циаІігу
ої Ііїе осспггіпв іп а рориіаїіоп їоІІошіпв еХРОБЦґе,
іпсішііпе їІтозе агізіпв їґот Іівзие геасїіопз, сапсеґ апсІ
зеуеге єепеїіс (іізогсіет;

Пункт (39)
Статті 4
Глави 2
[М]

І72, шкода індивідуальна/
іпсііуісіпаі деїгітет

«індивідуальна шкода» означає згубні Наслідки, які
можна виявити в ході клінічного спостереження в
осіб чи їхніх нащадків, виникнення яких є або
миттєвим, або відкладеним, і, в останньому випадку,
означає ймовірність виникнення, а не певність у
виникненні;

«іпсііуісіиаі деггітепт» теапз сІіпісаІІу оЬзегуаЬІе
сіеІеїеґіоиз еїїесїз іп іпдіуіаиаіз ог Іпеіґ дезсепсіапїз, Ше

арреагапсе ої шЬісЬ із еітЬег іштесііаіе оґ сіеіауесі апсі, іп
та [апеґ сазе, ітрііез а рґоЬаЬіІіїу гаїііег [пап а сепаіпґу
ої арреагапсе;

Пункт (42)
Статті 4
Глави 2
[д4]

173. ядерна безпека/
ппс1еаґ ваїеїу

«ядерна безпека» означає досягнення належнихумов
управління, попередження аварійної сшуаціїта
пом”якшення наслідків аварійної сгггуації, що має на
меті захист здоров”я працівників та населення від
небезпеки,що виникає від іонізуючої радіації з
ядерних установок;

«писіеаг 5аїету» теапз [Іте асЬіеуетпепї ої ргореґ
орегаїіпє сопсііїіопв, рґеуепїіоп ої ассісіепїз апс]

тіїіваїіоп ої ассіаепї сопзечиепсез,ге5и1їіп5 іп
рґоїесїіопоїшогКеґв апсІ Ше єепега] риЬІіс їгот сіапєеґз
агізіпє їгот іопіяіпв тасііаїіопз їґот писІеаг іп5їа1|аїіоп5;

пункт 2,
статті 3
[д2]

]74 ядерная установка/
писіеаг іпзсаііаїіоп

означає:
і) будь-який ядерний реактор, за винятком реактора,
яким обладнано засіб морського або повітряного
транспорту з метою використання його в якості
джерела енергії для приведення в рух цього засобу
транспорту або для будь-якої іншої мети
іі) будь-який завод, який використовує ядерне паливо
для виробництва ядерного матеріалу, або будь-який
завод з обробки ядерного матеріалу, включаючи будь-
який завод з переробки опроміненого ядерного
палива; і;
ііі) будь-яке місце, де зберігається (складується)
ядерний матеріал, за винятком складування,
пов'язаного з перевезенням такого матеріалу, за
умови, що відповідальна за установку держава може
встановити, що кілька ядерних установок одного
оператора, які розташовані в одному і тому ж місці,
розглядаються як єдина ядерна установка.

«Мисіеаг іпвїаІІаїіоп» теапв
і) апу писІеаг геасїог отпеґ [лап опе шіґіі шЬісЬ а теапз
ої зеа ог аіґ їгапзроп і5 ечиірред їог цзе аз а воигсе ої
рошег, шЬеШег їог рґори15іоп [Негеої ог їог апу оїЬег

рцгрозе;
іі) апу їасїогу изіпв писіеаг їцеі їог [пе рґоєіцсїіоп ої
писіеаг таїеґіаі, ог апу їасїоґу їог Ше рґосезвіпд ої
писІеаґ таїегіаІ, іпсІшііпє апу їасїогу їог їЬе ґе-
ргосеззіпєої іггасІіаїес] ппсіеаг їиеі; апсі
ііі) апу їасіііїу шпеге писіеаґ таїегіа] із згогесі, оїпег [пап
БІОГЗБЄ іпсібепїаІ [о їЬе саґґіаве ої зисіі таїеґіаі;
ргоуігіесі їііаї [Іте Іпзїаііасіоп Зїаїе птау сіеїеппіпе [Ізаї

зеуегаі писІеаг іпзІаІІаїіопз ої опе ореґаїоґшпісіі аге
Іосаїед аї Ше зате зіїе 5Ьа11 Ье сопвіаегед аз а зіпзіе
писІеаг іпзїаііаїіоп.

Пунпі)
Статьи ]

[К] ]

ПЗ. будь-яку наземну цивільну атомну станцію, що «писіеаг іпзїаІІаїіоп» ґпеапз їог еасіт Сопїтасїіпв Раґгу Пункт (і)
Статті 2
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знаходиться під її юрисдикцією, включаючи такі апу іапд-Ьазео сіуіі писіеат ром/ет ріат ипсіег ііз [КЗ]

сховища та установки для обробки і переробки ]игіздісгіоп іпсіиаіпе зисіі згоґаве, Ьапоііпе апа [ґеаїтет
радіоактивних матеріалів, які знаходяться на тому ж їасіііїіев їот ґаоіоасїіуе тагеґіаіз ав аґе оп [Ье зате зіїе
майданчику і безпосередньо пов'язані з експлуатацією апсі аґе оігестіу ґеіасесі Іо Ше ореґасіоп оїїіте писІеаг

даної атомної станції. Така станція перестає бути рошег рІапІ. ЗцсЬ а рІат сеазез то Ье а писіеаг

ядерною установкою, коли всі ядерні іпзґаііаііоп шііеп аІІ писіеат їиеі еіетепїз ііауе Ьееп
тепловипромінюючі елементи остаточно видаляються гетоуесі ретіапетіу їгот Ше ґеасіот соте апсі Ііауе Ьееп

з активної зони реактора і безпечно складуються Біогеа 5аїе1у іп ассогдапсе шіїіт аррґоуесі рґосеоиґез, апсі

відповідно до затверджених регламентів, а з а десоттівзіопіпвргозґаттепаз Ьееп авґееа то ЬуШе

регулюючим органом узгоджена програма зняття з тевиіаіоґуЬоду.
експлуатації;

'76- означає цивільну установку разом з належними до неї «писІеаг їасіІіІу» шеапз а сіуіііап їасііігу апсі іга Пункт 0
земельною ділянкою, будовами та устаткуванням, де авзосіасео Іапсі, ЬиіІбіпєз апсі ечціртеп! іп шііісіі СТШ'ГЇ 2

утворюються, обробляються, використовуються, гасііоасгіуе таїеґіаіз ате рґодисесі, ргосеззесі, изесі, [К4]

зазнають фізичного маніпулювання, зберігаються або Ьапдіесі, зґоґеґі от (іізрозесі ої оп висіі а 5са|е [паї

захоронюються радіоактивні матеріали в таких сопзікіегаїіоп ої заїеґу із течиігеа;
масштабах, за яких потрібно брати до уваги фактор
безпеки;

'77- «ядерна установка» означає: «писіеат іпзшііаііоп» теапз: пункт 1,

(а) атомна електростанція, установка для збагачення, (а) а писіеат рошеґріат, епгісіітепї рІапї, писіеаг їиеі СТЗТГЇ 3

завод з виробництва ядерного палива, установка для їаЬгісасіоп ріат, ґерґосеззіпврІат, тезеагсіі ґеасіоґ [д2]

переробки, дослідницький реактор, сховище їасіііїу, Брет їце] зїотазе їасіІіїу; ана”;
відпрацьованогоядерного палива; а також; (Ь) зіоґаєе їасііісіез їоґ таоіоасїіуе шавїе Шаг ате оп ЇіІЄ

(Ь) устаткування для зберігання радіоактивних загпе зіїе апд аґе аіґесїіу геіагеєі [о писІеаґ іпвсаііаііопз

відходів, яке розташоване на тому ж місці та прямо іівтеб ипбеґ роіпї (а);
пов”язане з ядерними установками, зазначеними у
пункті (а);

'73' ядерна установка] означає установку (зокрема пов'язані з нею будівлі та «пцсіеат їасіііту» теапз а їасіііґу (іпсіисііпз аззосіатесі Пункт сі)

писІеаґ їасіІіІу обладнання), на якій здійснюється виробництво, Ьиііоіпдз апсі еоиіртепї) іп шііісіт писіеаґ шаїетіа] із Статті [

переробка, використання, обробка, зберігання або рґосіисес], рґосеззео, цзесі, Ьатііед, зїогесі оґ фізрозесі ої, [Ю]

захоронення ядерного матеріалу, якщо пошкодження ії оатазе 10 от ітегїегепсе “'іііі зисіт їасіііґу соцІсІ Іеад 10

або втручання в експлуатацію такої установки може [іІЄ геІеазе ої вівпіїісат атоипїзої такііаїіоп ог
призвестидо значного виділення радіації або значного гасііоасїіуе таїеґіаі;
викиду радіоактивних матеріалів;

'79- ядерна шкода] означає: «Мисіеат сіатаве» теапз Пункт К)
Статьи 1

Мцсіеаг датаве і) смерть, будь-яке тілесне ушкодження або будь-
яку втрату майна, або будь-які збитки майну, які
виникають або є результатом радіоактивних

(і) 1055 ої ііїе, апу реґзопа] іпіиґу от апу 1055 ої, от
дашаве Іо, ргорепушііісіт атізез оці оїоґ ґезцІІз їгот
Ше гатііоасїіуе ргорегтіез ог а сотЬіпаїіоп ої

[К1]
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властивостей або комбінації радіоактивних
властивостей з токсичними, вибуховими або
іншими небезпечними властивостями ядерного
палива, або радіоактивних продуктів або
відходів на ядерній установці, або ядерного
матеріалу, що надходить з ядерної установки,
виробленого в ній або спрямованого на ядерну
установку;

іі) будь-яку іншу втрату або шкоду, що виникають
таким чином або є результатом цього, якщо це
передбачено законом компетентного суду, і в
межах, встановленихтаким законом; і

ііі) якщо це передбачено законодавством
відповідальної за установку держави, смерть,
будь-яке тілесне ушкодження або будь-яку
втрату майна, або будь-які збитки майну, які
виникають або є результатом іншого
іонізуючого випромінювання, що випускається
будь-яким іншим джерелом випромінювання
всередині ядерної установки.

гасііоасїіуе ргорегїіез шікіт їохіс, ехріозіуе ог оІЬеґ
Ьаиагсіоиз ргорепіе5 ої писІеаґ їие] оґ гааіоаскіуе
ргосіцсї5 ог шазїе іп, ог ої писІеаг таїеґіаі сотіпз
їґот, отієіпакіпв іп, ОГ зепс ю, а писІеаґ іп5ва11аїіоп;

(іі) апу огііеґ 1055 ог оатазе 50 агізіпє ог гезиІїіпз ії аші
ю ІЬе ехїепг Шаі ІІте Іаш ої Ше сотреїепг соиґт 50
рґОУіСЇЄЗ; апд

(ііі) ії [Іте Іаху ої [Не Іп5са11аііоп Зїаїе 50 ргоуісіез, 1055 ої
Ііїе, апу регзопа] іпіиґу ог апу [055 ої, Оґ сіатаве Іо,
рторегїу шЬісЬ агі5е5 оиї ої оґ ґе5иІї5 їґот оІЬег
іопівіпз гаєііаїіоп етіпесі Ьу апу оплеґ зоигсе ої
гадіаїіоп іпзіое а пцсіеаґ іп5їа11аїіоп.

130- ядерне паливо/ означає будь-який матеріал, здатний виробляти «МисІеаґ їие!» теапз апу таїеґіаІшЬісЬ із сараЬІе ої Пункт 0
пис|еаґ їиеІ енергію шляхом самопідтримувальноголанцюгового ргодисіпв епеґву Ьу а 5еІї-5и5їаіпіпв сітаіп ргосе55 ої Статьи 1

процесу ядерного ділення; писІеаґ їіззіоп. [КІ]

'“ ядерний інцидент/ означає будь-яка подія або серію подій одного й «Мисіеаґ іпсійет» теапз апу оссиггепсе ог 5еґіе5 ої Пункт 1)

Мисіеат іпсісіепк тогож походження, які спричиняють ядерну шкоду; оссигґепсез паї/іпз ше зате оґівіп шЬісЬ саизез пцсІеаг Статьи 1

батаее. [Ю]

'82 ядерний матеріал/ означає: «МисІеаг таїегіаІ» теапз Пуикт Ь)

Мцсіеаг тасеґіаі і. ядерне паливо за виключенням природного урану (і) писІеаІ їиеІ, ОШЄГ [лап паґиґаІ игапіит апо сіеріеїеєі Статьи ]

та збідненого урану, здатне виробляти енергію иґапіит, сараЬІе ої ргоопсіпд епегєу Ьу а 5еІї-зизїаіпіп5 [КІ]

шляхом самопідтримувальноголанцюгового с11аіп ргосе55 ої писІеаг їіззіоп ошзіое а ппсіеаг ґеассог,
процесу ядерного ділення поза ядерним еіШег аІопе ог іп сотЬіпаІіоп шіїЬ зоте оШег таїегіаі;
реактором самостійно або у комбінації з будь- апд
яким іншим матеріалом; і (іі) гасііоассіуе рґосіиссз ог шазїе.

іі. радіоактивні продукти або відходи.
1“ ядерний реактор/ означає будь-яку споруду, яка містить ядерне паливо, «Нисіеаґ геасїог» теапз апу зішсїиґе сотаіпіпвписІеаг Пункт і)

МисІеат геасїог розташоване таким чином, що в ньому може їиеІ іп зисЬ ап аггапдегпет [Ітаї а зеІї-вцзкаіпіпр, сЬаіп З???"
1

виникнути процес ядерного ділення без додаткового
джерела нейтронів.

ргосезз ої писІеаг Гіззіоп сап оссиґ [Ьеґеіп шіїітоиї ап
ааоіїіопаі зоигсе ої пешгопз
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Джерела інформації:
[КІ] «Віденська конвенція про цивільну відповідальність за ядерну шкоду» від 21 травня 1963 року до якої Україна приєдналась згідно з Законом України від 12

липня 1996 р. М! 334/96-ВР;
[К2] «Конвенція про фізичний захист ядерного матеріалу та ядерних установок», рішення про участь України у

якій було ухвалене Постановою Верховної Ради

України від 5 травня 1993 р. На 3182-ХІІ, з урахуванням Поправки до «Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу», підписану від імені України 8

липня 2005 року, що була ратифікована Законом України від 3 вересня 2008 р. На 356-УІ;
[КЗ] «Конвенція про ядерну безпеку» підписана від імені України 20 вересня 1994 року та ратифікована із заявою і застереженнямЗаконом України від 17 грудня

1997 р. На 736/97-ВР;
[К4] «Об”єднана конвенція про безпеку поводження з відпрацьованим паливомта про безпеку поводження з радіоактивними відходами» підписана від імені

України 29 вересня 1997 року та ратифікована Законом України від 20 квітня 2000 р. Ле 1688-111;

[ДІ] Директива Ради 2006/1 17/ЄВРАТОМ від 20 листопада 2006 року, Про нагляд та контроль за перевезеннямрадіоактивних відходів та відпрацьованого

ядерного палива;
[Д2] Директива Ради 2009/71/ЄВРАТОМ від 25 червня 2009 року, що встановлює рамки Співтоваристващодо безпеки ядернихустановок зі змінами, внесеними

ДирективоюМа 2014/87/ЕПКАТОМРади ЄС від 8 липня 2014 року;
[ДЗ] Директива Ради 2011/70/ЄВРАТОМ від 19 липня 2011 року про запровадження рамок Співтовариства для відповідальногота безпечного поводження з

відпрацьованим паливомта радіоактивними відходами;
[Д4] Дирекгива Ради 2013/59/ЄВРАТОМ від 5 грудня 2013 року Про встановленняосновних норм безпеки для захисту від загроз, зумовлених впливом

іонізуючого випромінювання, і скасуваннядиректив 89/618/Євратом, 90/641/Євратом, 96/29/Євратом, 97/43/Євратом
і 2003/122/Євратом.


