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ЗВІТ 

про діяльність Державної інспекції ядерного регулювання України  

за 2015рік 

 

Державна інспекція ядерного регулювання України (далі – 

Держатомрегулювання) є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері безпеки використання ядерної 

енергії, відповідно до Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.09.2014 № 363. 

У 2015 році Держатомрегулювання забезпечено виконання основних завдань за 

такими напрямами як безпека та захищеність: ядерних установок, об’єкта «Укриття», 

поводження з радіоактивними відходами (РАВ), поводження з джерелами іонізуючого 

випромінювання (ДІВ); переробки уранових руд; перевезень радіоактивних матеріалів. 

Разом з тим у 2015 році забезпечено дотримання міжнародних режимів безпеки, 

захищеності та гарантії нерозповсюдження ядерної зброї; виконання міжнародних 

зобов’язань України за міжнародними конвенціями у сфері безпеки та захищеності, 

активне міжнародне співробітництво.  

Управління діяльністю Держатомрегулювання забезпечується відповідно до 

сертифікованої системи управління якістю, яка  в 2014 році успішно пройшла 

ресертифікацію. 

Держатомрегулювання забезпечено виконання пріоритетних завдань у сфері 

регулювання ядерної та радіаційної безпеки та захищеності: 

− контроль за впровадженням Комплексної (зведеної) програми підвищення 

рівня безпеки енергоблоків АЕС;  

− враховуючи набуття у березні 2015 р. Україною членства в WENRA, 

Держатомрегулюванням, на ряду з усіма членами WENRA, розпочата робота з 

імплементації референтних рівнів WENRA з реакторної безпеки, оновлених з метою 

врахування уроків від аварії на АЕС «Фукусіма-Даїчі»; 

− продовжувалась робота відповідно до  Плану дій з гармонізації вимог з 

безпеки АЕС з референтними рівнями WENRA з реакторної безпеки, 

затвердженого в 2014 році; 

− розроблено Концепцію нормативно-правового регулювання ядерної та 

радіаційної безпеки ядерних установок, яка була схвалена постановою Колегії 

Держатомрегулювання від 19.03.2015 р. №2 та затверджено План заходів щодо 

реалізації Концепції нормативно-правового регулювання ядерної та радіаційної 

безпеки ядерних установок; 

− велась робота з продовження терміну експлуатації енергоблоків ЮУАЕС-

2; ЗАЕС-1,2; РАЕС-3 та ЗАЕС-3 та дослідницького ядерного реактора ВВР-М ІЯД 

НАН України; 

− у рамках виконання зобов’язань України, що випливають із Об’єднаної 

Конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку 
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поводження з радіоактивними відходами забезпечено виконання пріоритетного 

напряму діяльності Держатомрегулювання на 2015 рік з підготовки та 

представлення Національної доповіді про виконання зобов‘язань за Об‘єднаною 

конвенцією; 

− розгляд та регулюючий супровід будівництва пускового комплексу 

нового безпечного конфайнмента об’єкта «Укриття»; заводу з виробництва 

ядерного палива; ядерної підкритичної установки «Джерело нейтронів», сховища 

для відпрацьованого ядерного палива СВЯП-2 Чорнобильської АЕС; 

− розпочато імплементацію деяких актів законодавства ЄС відповідно до 

планів заходів, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

18.02.2015 № 110-р; 

− державне регулювання безпеки об’єкта «Укриття» та зняття з 

експлуатації блоків 1, 2 та 3 ЧАЕС; 

− на постіній основі забезпечено взаємодію з комітетами Верховної Ради 

України та КМУ з метою роз’яснень цілей та суті державного регулювання безпеки 

використання ядерної енергії, завдань та повноважень Держатомрегулювання, як 

органу державного регулювання безпеки використання ядерної енергії, з метою 

прийняття цими органами відповідних рішень. 

 

1. Регулювання безпеки ядерних установок 

 

Діяльність Держатомрегулювання з регулювання безпеки ядерних установок у 

2015 році була спрямована на забезпечення ядерної та радіаційної безпеки (далі – ЯРБ) 

при експлуатації та знятті з експлуатації ядерних установок, захисту населення, 

персоналу і навколишнього природного середовища. Ці завдання виконувалися у 

рамках покладених на інспекцію функцій і планових завдань, доручень Президента 

України та Кабінету Міністрів України, міжнародних зобов’язань.  

Основна увага приділялася питанням підвищення безпеки діючих АЕС. 

 

1.1. Підвищення безпеки діючих АЕС 

 

У 2015 році забезпечено контроль за впровадженням Комплексної (зведеної) 

програми підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС (далі - КзППБ) шляхом:  

- виконання державної експертизи ЯРБ 147 технічних рішень та проектів; 

- узгодження 81 технічних умов на обладнання; 

- участі у 84 приймальних випробуваннях на заводах та майданчиках; 

- виконання державної експертизи ЯРБ 23 звітних документів з кваліфікації 

обладнання енергоблоків АЕС України; 

- узгодження 36 звітних документів з кваліфікації обладнання енергоблоків АЕС 

України. 

 

У рамках регулюючого супроводу КзППБ Держатомрегулювання погоджено 

42 звіти про виконання заходів з 82 запланованих до виконання у 2015 р., та 12 звітів 

про виконання заходів, запланованих до виконання у 2014, 2016, 2017 рр.  

 

У 2015 р. експлуатуючій організації ДП «НАЕК «Енергоатом» було видано:  
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− 15 окремих письмових дозволів на пуск енергоблоків після планово-

попереджувальних ремонтів з перевантаженням активної зони;  

− забезпечено внесення змін до 18 ліцензій ЕО; 

− забезпечено переоформлення 1 ліцензії ЕО №001047 «На право провадження 

діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки енергоблока № 2 

Южно-Української АЕС». 

 

Видано (продовжено, продовжено у новій посаді) 43 ліцензії на право 

провадження діяльності посадовими особами експлуатуючої організації, до службових 

обов’язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних 

із забезпеченням ЯРБ. 

Видано (продовжена, продовжена у новій посаді) 141 ліцензія на право 

безпосереднього управління реакторною установкою. 

 

1.2. Врахування уроків аварії на АЕС «Фукусіма-Даїчі»  

 

Погоджені результати досліджень сейсмічної небезпеки майданчику ЗАЕС 

(детерміністичним та ймовірнісним методом). 

 

Гармонізація нормативно-правової бази з ядерної та радіаційної безпеки з 

референтними рівнями WENRA з реакторної безпеки та вдосконалення 

нормативно-правової бази з урахуванням уроків аварії на АЕС “Фукусіма-Даїчі” 

 

Протягом 2015 року Держатомрегулюванням здійснювалась діяльність, 

передбачена:  

- «Планом дій з гармонізації вимог з безпеки АЕС з референтними рівнями 

WENRA з реакторної безпеки», затвердженим наказом Держатомрегулювання від 

18.04.2014 №48,  

- «Концепцією нормативно-правового регулювання ядерної та радіаційної 

безпеки ядерних установок», яка була схвалена постановою колегії 

Держатомрегулювання від 19.03.2015 р. №2; 

- «Планом заходів щодо реалізації Концепції нормативно-правового регулювання 

ЯРБ ядерних установок», що затверджений Головою Держатомрегулювання 

09.11.2015 р. 

Паралельно, з метою забезпечення виконання п. 3 наказу Держатомрегулювання 

від 18.04.2014 р. № 48, «План дій з гармонізації вимог з безпеки АЕС з референтними 

рівнями WENRA з реакторної безпеки» проходив незалежну перевірку європейськими 

експертами в рамках реалізації проекту Європейської Комісії U3.01/10 «Assistance to 

State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine (SNRIU) in regulation on safe radioactive 

waste management and harmonisation of regulatory requirements on nuclear and radiation 

safety». 

Крім того, враховуючи набуття у березні 2015 р. Україною членства в WENRA, 

Держатомрегулюванням, на ряду з усіма членами WENRA, розпочата робота з 

імплементації референтних рівнів WENRA з реакторної безпеки, оновлених з метою 

врахування уроків від аварії на АЕС «Фукусіма-Даїчі» («Report. WENRA Safety 

Reference Levels for Existing Reactors. Update in relation to lessons learned from Tepco 

Fukushima Dai-Ichi Accident, 24th September, 2014»). 
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Виконання Національного плану-дій за результатами «стрес-тестів». 

Україна в червні 2011 року приєдналася до європейської ініціативи щодо 

проведення «стрес-тестів» для АЕС у країнах-членах Європейського Союзу та сусідніх 

країнах (Декларація щодо проведення «стрес-тестів»). «Стрес-тести» для АЕС України 

проводились у відповідності до узгодженої Європейською Комісією та ENSREG 

методології проведення «стрес-тестів» для європейських АЕС (13 травня 2011 р., 

Declaration of ENSREG, Annex 1 «EU “Stress-test” specifications»). Національні плани 

дій (НПД) містять заходи з підвищення безпеки, що були визначені за результатами 

«стрес-тестів» та графіки їх впровадження на АЕС. У звіті з партнерської перевірки 

«стрес-тестів» АЕС України зроблені висновки щодо відповідності Національного 

звіту України вимогам ENSREG, достатності представлених обґрунтувань, 

відповідності АЕС проектним основам по відношенню до всіх екстремальних 

природних впливів, а також адекватності розроблених заходів виявленим дефіцитам 

безпеки. План дій містить додаткові теми, пов'язані з конкретними рекомендаціями 

експертної оцінки стрес-тестів для українських АЕС і заходи з підвищення безпеки на 

Чорнобильській АЕС. 

Під час робочої зустрічі ENSREG, що відбулася 20-24 квітня 2015 р. в Брюсселі, 

було представлено інформацію щодо стану реалізації заходів, визначених 

національним планом дій.  

 

1.3. Продовження термінів експлуатації енергоблоків ЮУАЕС-2; ЗАЕС-1,2; 

РАЕС-3 та ЗАЕС-3  

 

У рамках переоцінки безпеки блоку №2 ЮУАЕС Держатомрегулюванням: 

- узгоджено 7 технічних рішень з продовження терміну експлуатації обладнання, 

трубопроводів та будівельних конструкцій енергоблоку; 

- погоджені підсумкові звіти з кваліфікації обладнання на «жорсткі» умови 

навколишнього середовища та сейсмічні впливи, а також підсумковий звіт щодо 

оцінки сейсмостійкості обладнання, трубопроводів, будівель та споруд. 

За результатами розгляду доопрацьованих експлуатуючою організацією 

матеріалів Звіту з періодичної переоцінки безпеки (далі – ЗППБ) підтверджено повне 

усунення зауважень державної експертизи ЯРБ до 7 складових ЗППБ (фактори 

безпеки «поточний технічний стан систем та елементів», «кваліфікація обладнання», 

«старіння», «детерміністичний аналіз безпеки», «імовірнісний аналіз безпеки», «аналіз 

внутрішніх та зовнішніх подій»; Комплексний аналіз безпеки). 

Враховуючи вищезазначене, 19.12.2015 р. Держатомрегулюванням була видана 

ДП «НАЕК «Енергоатом» ліцензія серії ЕО № 001047 на здійснення діяльності на 

етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки енергоблоку № 2 Южно-

Української АЕС». 

 

У рамках переоцінки безпеки блоку №1 ЗАЕС Держатомрегулюванням: 

- узгоджено 12 технічних рішень з продовження терміну експлуатації 

обладнання, трубопроводів та будівельних конструкцій енергоблоку; 

- погоджений підсумковий звіт з кваліфікації обладнання на «жорсткі» умови 

навколишнього середовища; 
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- забезпечено проведення державної експертизи ЯРБ 2 технічних рішень з 

продовження терміну експлуатації: корпусу реактора (далі - КР) (уключаючи верхній 

блок та головний розйом реактора (далі - ВБ та ГРР)) та внутрішньокорпусних 

пристроїв (далі - ВКП); 

- забезпечено проведення державної експертизи ЯРБ 4 складових ЗППБ (фактори 

безпеки: «кваліфікація обладнання» та «імовірнісний аналіз безпеки»; «Доповнення до 

факторів безпеки № 1, 8-14» та комплексний аналіз безпеки»).  

За результатами розгляду доопрацьованих експлуатуючою організацією 

матеріалів ЗППБ підтверджено повне усунення зауважень державної експертизи ЯРБ 

до 4 складових ЗППБ (фактори безпеки: «детерміністичний аналіз безпеки», 

«імовірнісний аналіз безпеки», «аналіз внутрішніх та зовнішніх впливів»; 

«Доповнення до факторів безпеки № 1, 8-14»). 

 

У рамках переоцінки безпеки блоку №2 ЗАЕС Держатомрегулюванням: 

- узгоджено 10 технічних рішень з продовження терміну експлуатації 

обладнання, трубопроводів та будівельних конструкцій енергоблоку; 

- погоджений підсумковий звіт з кваліфікації обладнання на «жорсткі» умови 

навколишнього середовища; 

- забезпечено проведення державної експертизи ЯРБ 2 технічних рішень з 

продовження терміну експлуатації: КР (уключаючи ВБ та ГРР) та ВКП; 

- забезпечено проведення державної експертизи ЯРБ 6 складових ЗППБ (фактори 

безпеки: «поточний технічний стан систем та елементів», «кваліфікація обладнання», 

«старіння», «імовірнісний аналіз безпеки», «аналіз внутрішніх та зовнішніх подій»; 

Комплексний аналіз безпеки).  

За результатами розгляду доопрацьованих експлуатуючою організацією 

матеріалів ЗППБ підтверджено повне усунення зауважень державної експертизи ЯРБ 

до фактору безпеки «детерміністичний аналіз безпеки». 

 

У рамках переоцінки безпеки блоку №3 ЗАЕС Держатомрегулюванням: 

- узгоджено «План лицензирования энергоблока № 3 ОП «Запорожская АЭС» для 

продления эксплуатации в сверхпроектный срок; 

- розпочато проведення державної експертизи ЯРБ 6 складових ЗППБ (фактори 

безпеки: «експлуатаційна безпека», «використання досвіду інших АЕС і результатів  

наукових досліджень», «організація і управління», «експлуатаційна документація», 

«людський фактор»; «аварійна готовність і планування»).  

 

У рамках переоцінки безпеки блоку №4 ЗАЕС Держатомрегулюванням: 

розпочато проведення державної експертизи ЯРБ 5 складових ЗППБ (фактори безпеки: 

«використання досвіду інших АЕС і результатів наукових досліджень», «організація і 

управління», «експлуатаційна документація», «людський фактор»; «аварійна 

готовність і планування»). 

 

У рамках переоцінки безпеки блоку №3 РАЕС Держатомрегулюванням: 

- узгоджено документи: «Программа подготовки энергоблока № 3 ОП 

«Ривненская АЭС» к продлению срока эксплуатации» та «План лицензирования 

энергоблока № 3 ОП «Ривненская АЭС» для продления эксплуатации в 

сверхпроектный срок»; 
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- узгоджено 3 робочі програми з оцінки технічного стану та продовження строку 

експлуатації обладнання та трубопроводів енергоблоку; 

- забезпечено проведення державної експертизи ЯРБ 2 технічних рішень з 

продовження терміну експлуатації: системи герметичного огородження локалізуючої 

системи безпеки та опорних елементів реактора;  

- забезпечено проведення державної експертизи ЯРБ 7 складових ЗППБ (фактори 

безпеки: «експлуатаційна безпека», «використання досвіду інших АЕС і результатів 

наукових досліджень», «організація і управління», «експлуатаційна документація», 

«людський фактор»; «аварійна готовність і планування», «вплив на навколишнє 

середовище»).  

За результатами розгляду доопрацьованих експлуатуючою організацією 

матеріалів ЗППБ підтверджено повне усунення зауважень державної експертизи ЯРБ 

до 7 складових ЗППБ (фактори безпеки: «експлуатаційна безпека», «використання 

досвіду інших АЕС і результатів наукових досліджень», «організація і управління», 

«експлуатаційна документація», «людський фактор»; «аварійна готовність і 

планування», «вплив на навколишнє середовище»).  

 

У рамках переоцінки безпеки блоку №4 РАЕС Держатомрегулюванням: 

забезпечено проведення державної експертизи ЯРБ повного комплекту ЗППБ (14 

факторів безпеки та Комплексний аналіз безпеки).  

За результатами розгляду доопрацьованих експлуатуючою організацією 

матеріалів ЗППБ підтверджено повне усунення зауважень державної експертизи ЯРБ 

до 9 складових ЗППБ (фактори безпеки: «проект енергоблока», «аналіз внутрішніх та 

зовнішніх подій», «експлуатаційна безпека», «використання досвіду інших АЕС і 

результатів  наукових досліджень», «організація і управління», «експлуатаційна 

документація», «людський фактор», «аварійна готовність і планування», «вплив на 

навколишнє середовище»). 

 

У рамках переоцінки безпеки блоку №2 ХАЕС Держатомрегулюванням:  

- забезпечено проведення державної експертизи ЯРБ 4 складових ЗППБ (фактори 

безпеки: «поточний технічний стан систем та елементів», «кваліфікація обладнання», 

«детерміністичний аналіз безпеки»). 

- розпочато проведення державної експертизи ЯРБ 2 складових ЗППБ (фактор 

безпеки «імовірнісний аналіз безпеки» та Комплексний аналіз безпеки). 

За результатами розгляду доопрацьованих експлуатуючою організацією 

матеріалів ЗППБ підтверджено повне усунення зауважень державної експертизи ЯРБ 

до 8 складових ЗППБ (фактори безпеки: «проект енергоблока», «експлуатаційна 

безпека», «використання досвіду інших АЕС і результатів  наукових досліджень», 

«організація і управління», «експлуатаційна документація», «людський фактор»; 

«аварійна готовність і планування», «вплив на навколишнє середовище»). 

 

У рамках робіт з продовження експлуатації дослідницького ядерного реактора 

ВВР-М ІЯД НАН України Держатомрегулюванням:  

Відповідно до постанови Колегії Держатомрегулювання від 29.12.2014 р. № 20 

«Про подальшу експлуатацію дослідницького ядерного реактора ВВР-М» до ліцензії 

ЕО № 000051 на право провадження діяльності експлуатація ЯУ в складі 

дослідницького ядерного реактору ВВР-М та сховища відпрацьованого ядерного 
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палива Інституту ядерних досліджень HAH України внесено зміну № 7, згідно з якою 

термін експлуатації дослідницького ядерної реактору ВВР-М у всіх передбачених 

проектом режимах обмежується 31 грудня 2023 року. 

 

 

1.4. Спорудження енергоблоків № 3, 4 Хмельницької АЕС 

 

За результатами державної експертизи ЯРБ повернуто на доопрацювання 

документ «Технические требования к реакторной установке типа ВВЭР-1000 для 

энергоблока №№ 3,4 Хмельницкой АЭС», отриманий на розгляд від ДП «НАЕК 

«Енергоатом» 26.06.2015 р. Після доопрацювання зазначений документ 29.12.2015 р. 

направлений до ДНТЦ ЯРБ на аналіз повноти та коректності усунення зауважень 

державної експертизи ЯРБ. 

Верховною Радою України прийнято Закони України (проекти яких були 

погоджені Держатомрегулюванням): 

− «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про розміщення, 

проектування та будівництво енергоблоків № 3 і 4 Хмельницької атомної електричної 

станції»; 

− «Про припинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом 

Російської Федерації про співробітництво в будівництві енергоблоків № 3 та 4 

Хмельницької АЕС». 

 

1.5. Спорудження заводу з виробництва ядерного палива 

 

Протягом 2015 р. будь-які документи стосовно будівництва заводу з виробництва 

ядерного палива до Держатомрегулювання не надходили.  

24.11.2015 р. Держатомрегулюванням відмовлено у видачі ліцензії на 

будівництво та введення в експлуатацію заводу з виробництва ядерного палива у 

зв’язку з незатвердженням у встановленому порядку проекту цієї ЯУ, і як наслідок, 

відсутності підстав для видачі такої ліцензії.  

 

1.6. Спорудження ядерної підкритичної установки «Джерело нейтронів, 

засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним 

прискорювачем електронів» (Джерело нейтронів) 

 

Протягом 2015 р. Держатомрегулюванням здійснювався розгляд і погодження 

робочої та експлуатаційно-технічної документації Джерела нейтронів. Загалом 

Держатомрегулюванням попередньо погоджено 21 документів із 36 розглянутих. 

28.01.2015 р. Держатомрегулюванням забезпечено внесення змін до Ліцензії 

ЕО № 001018 від 10.10.2013 р. на право провадження діяльності з будівництва та 

введення в експлуатацію ядерної підкритичної установки «Джерело нейтронів, 

засноване на підкритичній збірці, що керується прискорювачем електронів». 

 

1.7. Спорудження централізованого сховища відпрацьованого ядерного 

палива (ЦСВЯП) 
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22.07.2015 р. Держатомрегулюванням погоджений «План ліцензування створення 

ЦСВЯП», розроблений ДП «НАЕК «Енергоатом».  

23.07.2015 р. Держатомрегулюванням узгоджено пропозиції експлуатуючої 

організації до складу та змісту пояснювальної записки «Проекту будівництва 

Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС 

України» та надано рекомендації до самого проекту ЦСВЯП. 

24.12.2015 р. Держатомрегулюванням завершено виконання державної 

експертизи ЯРБ проекту «Під’їзна залізнична колія від існуючої залізничної гілки 

Вільча-Янів до майданчика будівництва централізованого сховища відпрацьованого 

ядерного палива (ЦСВЯП)», експертиза якого здійснювалась за запитом ДП 

«Укрдержбудекспертиза». 

Наприкінці грудня 2015 р. Держатомрегулюванням розпочата державна 

експертиза ЯРБ низки ТС на обладнання, важливе для безпеки ЦСВЯП, зокрема 

проектів ТС на багатоцільові контейнери (БЦК-31 та БЦК-85) з обґрунтовуючими 

матеріалами. 

Окрім цього, протягом 2015 р. фахівці Держатомрегулювання брали участь у 

засіданнях Керівного комітету із впровадження технології Холтек з поводження з ВЯП 

на енергоблоках ВП РАЕС, ВП ХАЕС, ВП ЮУАЕС, створеного наказом ДП НАЕК 

«Енергоатом» від 12.10.2015 р. за № 926. 

 

1.8. Спорудження сховища відпрацьованого ядерного палива сухого типу 

Чорнобильської АЕС (СВЯП-2) 

 

Протягом 2015 р. Держатомрегулюванням здійснювався розгляд та погодження у 

встановленому порядку комплектів технічних специфікації (ТС) та конструкторської 

документації на системи та обладнання, важливе для безпеки. Згідно з проектом 

СВЯП-2 повинні бути розроблені:  

− 41 комплектів ТС на обладнання, важливе для безпеки, з яких станом на 

01.01.2016 р. Держатомрегулюванням попередньо погоджено 41 (із 14 – протягом 2015 

року);  

− 7 ТС на системи, важливі для безпеки, з яких станом на 01.01.2016 р. усі 7 ТС 

попередньо погоджені Держатомрегулюванням;  

− 36 програм приймальних випробувань обладнання, важливого для безпеки, з 

яких станом на 01.01.2016 р. Держатомрегулюванням були погоджені 22 (із них 20 – 

протягом 2015 р.) та забезпечена участь представників Держатомрегулювання у 12 

приймальних випробуваннях.  

Окрім цього, протягом 2015 р. фахівцями Держатомрегулювання забезпечена 

розробка та погодження у встановленому порядку Угоди про внесення змін № 1 до 

Угоди про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським 

банком реконструкції та розвитку (як Розпорядником коштів Гранту з Рахунка ядерної 

безпеки), Кабінетом Міністрів України та Державним комітетом ядерного 

регулювання України (як Одержувачем) від 8 липня 2009 року», яка була затверджена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2015 року № 1072-р. 

 

1.9. Експлуатація сховища відпрацьованого ядерного палива мокрого типу 

Чорнобильської АЕС (далі - СВЯП-1) 
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Протягом 2015 р. Держатомрегулюванням розглянуті та погоджені:  

− «Технічне рішення про доопрацювання схеми зберігання пошкодженого 

відпрацьованого ядерного палива (ПВЯП) у сховищі відпрацьованого ядерного палива 

(СВЯП-1)»; 

− «Технічне рішення про зміну схеми кріплення стапеля для поводження з ПВЯП 

на 2БВК-2 блока 2 ДСП ЧАЕС»; 

− «Технічне рішення про доопрацювання схеми зберігання ВЯП в СВЯП-1 при 

виникненні течії каньйону або одного з відсіків басейну витримки». 

Окрім цього, Держатомрегулюванням забезпечено проведення державної 

експертизи ядерної та радіаційної безпеки Звіту з аналізу безпеки сховища 

відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1). Версія 3.02. висновок якої був схвалений 

постановою колегії Держатомрегулювання від 02.06.2015 р. № 5.  

  

1.10. Експлуатація сховища відпрацьованого ядерного палива сухого типу 

Запорізької АЕС (далі – ССВЯП) 

 

Станом на 01.01.2016 р. на майданчику ССВЯП знаходиться 131 вентильований 

бетонний контейнер.  

Протягом 2015 р. Держатомрегулюванням розглянуті та погоджені 6 технічних 

рішень «О составе загрузки многоместных герметичних корзин отработавшим 

ядерным топливом».  

Окрім цього, у жовтні 2015 р. Держатомрегулювання розпочато розгляд Звіту з 

періодичної переоцінки безпеки ССВЯП. 

 

1.11. Використання ядерного палива 

 

Протягом 2015 року Держатомрегулюванням розглянуто 60 технічних документа, 

з яких погоджено 47. Зокрема, розглянуто 15 технічних рішень щодо паливних 

завантажень, з яких 14 погоджено.  

В рамках виконання заходу №287 «Плану заходів з виконання Програми 

діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» 

у 2015 році», а саме: «Диверсифікація постачальників палива для АЕС і послуг на 

окремих стадіях ядерно-паливного циклу, зокрема: розширення програми придбання 

ядерного палива у компанії Вестингауз (Угода); розширення програми придбання 

ядерного палива у компанії Вестингауз (Програма)», що затверджений 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.03.2015р. №213-р, протягом 2015 

року Держатомрегулюванням: 

− підтверджено прийнятність пропозицій ДП «НАЕК «Енергоатом» стосовно 

підходів обґрунтування безпеки використання ТВЗ-WR на енергоблоці №2 ЮУАЕС; 

− узгоджено концептуальне технічне рішення «Щодо розширення дослідної 

експлуатації ТВЗ-WR вдосконаленої конструкції на енергоблоках АЕС України з 

реакторами ВВЕР-1000 (тип В-320, В-338)»; 

− узгоджено підхід, запропонований експлуатуючою організацією щодо 

використання обґрунтування безпеки «Анализ ядерной безопасности при обращении 

со свежим и отработавшим топливом на энергоблоке №5 ЗАЭС» №12-3-183 при 

поводжені зі свіжим паливом ТВЗ-WR на ВП ЗАЕС; 
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− узгоджено технічне рішення «Об обращении со свежими тепловыделяющими 

сборками компании «Вестингауз» ТВС-WR в ОП «Запорожская АЭС» 

10.ОБ.YM.ТР.11548; 

− розпочато державну експертизу ЯРБ технічного рішення «О расширении 

опытной эксплуатации ядерного топлива производства компании «Вестингауз» на 

энергоблок №5 Запорожской АЭС» 05.ОБ.YM.Тр1801; 

− направлено на доопрацювання за результатам державної експертизи ЯРБ 

«Концептуальное решение №05.ТА.YX.РШ.3824  о модификации СВРК-М 

энергоблока №5 ОП ЗАЭС для обеспечения контроля активных зон с топливом ТВС-

WR, включая контроль «смешанных» загрузок, путём интеграции программных и 

технических средств «BEACON». 

Окрім цього, протягом 2015 року представники Держатомрегулювання брали 

участь у роботі Оперативного штабу із впровадження модернізованого ядерного 

палива виробництва компанії «Вестінгауз», що був створений наказом ДП «НАЕК 

«Енергоатом» від 24.07.2015 № 659. 

Cтаном на 31.12.2015 р. починаючи з початку паливної кампанії (з 02.04.2015 р.) 

на енергоблоці №3 ЮУАЕС» експлуатується без зауважень 42 ТВЗ-WR та 36 ТВЗ-W. 

 

1.12. Виконання заходів з підтримки діяльності функціональної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту (далі – ЄДС ЦЗ) «Безпека 

об’єктів ядерної енергетики» за 2015 рік 

 

Для забезпечення функціонування підсистеми ЄДС ЦЗ “Безпеки об’єктів ядерної 

енергетики”, удосконалення системи аварійної готовності та реагування протягом 2015 

року Держатомрегулюванням здійснено такі заходи: 

1) На виконання Конвенції про оперативне оповіщення про ядерну аварію, 

Конвенції про допомогу в разі ядерної аварії або радіаційної ситуації та відповідних 

міжурядових двосторонніх договорів з іншими країнами: 

- забезпечено інформаційний обмін з МАГАТЕ та сусідніми країнами з 

використанням захищеної інформаційної системи МАГАТЕ з обміну інформацією про 

інциденти і надзвичайні ситуації (USIE) протягом спільних загальностанційних 

протиаварійних тренувань на ВП «ЮУАЕС» (22-23.04.2015) та ВП «ЗАЕС» (2-

3.12.2015); 

- взято участь у протиаварійних тренуваннях МАГАТЕ формату:  

- ConvEx-2а (18.03.2015) щодо перевірки здатності національних компетентних 

органів заповнювати відповідні формуляри повідомлень; 

- ConvEx-1с (05.05.2015) щодо перевірки доступу адміністратора інформаційної 

системи МАГАТЕ з обміну інформацією про інциденти і надзвичайні ситуації (USIE) 

до веб-порталу USIE; 

- ConvEx-1a щодо тестування постійного доступу до національних пунктів зв’язку 

для отримання оповіщень; 

- ConvEx-2b (24.08.2015) щодо тестування механізмів запиту та надання допомоги, 

за участю ДСНС України; 
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- ConvEx-1b (16.11.2015) щодо тестування постійного доступу до національних 

пунктів зв’язку та здатності національних компетентних органів оперативно реагувати 

на отримані оповіщення; 

- ConvEx-2с (15.12.2015) щодо тестування механізмів на випадок 

транснаціональної радіологічної аварійної ситуації; 

- забезпечено аналіз інформаційних повідомлень про інциденти, які сталися в 

інших країнах, що надходять в рамках міжнародної інформаційної системи ІНЕС-

NEWS; 

2) На виконання міжурядових договорів з іншими країнами про оперативне 

оповіщення про ядерні аварії, здійснено обмін інформацією та співробітництво в галузі 

ядерної безпеки і радіаційного захисту, проведено тестування зв’язку з компетентними 

пунктами Австрії, Білорусі, Болгарії, Латвії, Німеччини, Норвегії, Польщі, Румунії, 

Словаччини, Туреччини, Угорщини, Фінляндії та Швеції.  

3) Взято участь у спільних загально-станційних протиаварійних тренуваннях АЕС 

з активізацією Інформаційно-кризового центру Держатомрегулювання (далі –ІКЦ): 

- 22-23 квітня 2015 р у спільному загальностанційному протиаварійному 

тренуванні ВП «ЮУАЕС», за темою умовної аварії «Втрата електроживлення ВП 

«ЮУАЕС» з відмовою усіх дизельгенераторів енергоблоку №1 з подальшим тяжким 

пошкодженням активної зони»; 

- 2–3 листопада 2015 р. у спільному загальностанційному протиаварійному 

тренуванні ВП «ЗАЕС», за темою «Комунальна аварія на ВП «ЗАЕС», що виникла у 

результаті надзвичайної геологічної ситуації у районі розташування ЗАЕС й призвела 

до виходу із ладу систем основного та резервного енергозбереження АЕС, а також до 

порушення герметичності енергоблока № 1».   

Метою участі Держатомрегулювання у цих тренуваннях була перевірка власної 

системи аварійної готовності шляхом навчання персоналу ІКЦ та оцінка стану системи 

аварійної готовності та реагування АЕС та ДП «НАЕК «Енергоатом». 

4) На виконання рекомендацій Групи консультативної підтримки  НАТО з питань 

покращення рівня фізичного захисту об’єктів ядерної критичної інфраструктури, яка 

працювала в Україні з 4 по 9 травня 2014 р., Держатомрегулюванням підготовлено 

проектні пропозиції та забезпечено подання цих пропозицій в рамках ініціативи 

«Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї масового знищення» щодо:  

- удосконалення системи аварійного реагування Держатомрегулювання шляхом 

модернізації ІКЦ (резервування каналів зв’язку, електроживлення та ін.);  

- посилення спроможності спеціалізованих медичних закладів у наданні 

кваліфікованої допомоги у разі радіаційних уражень та  забезпечення участі у 

кризовому менеджменті. 

5) З метою вдосконалення норм та правил щодо регулювання ядерної та 

радіаційної безпеки наказ Держатомрегулювання та МОЗ від 23.11.2015 № 206/765 

«Про внесення змін до Вимог щодо визначення розмірів і меж зони спостереження 

атомної електричної станції» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 грудня 

2015 року за № 1567/28012.  
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6) Протягом року здійснювалась щодобова підготовка інформаційних зведень про 

стан енергоблоків АЕС, забезпечувалась підготовка повідомлень про порушення у 

роботі АЕС України, розміщення їх на веб-сайті Держатомрегулювання та направлення 

щомісячних статистичних звітів до Кабінету Міністрів України. 

7) Здійснено перегляд «Порядку взаємодії Держатомрегулювання і МНС в галузі 

інформування про надзвичайні ситуації», затвердженого наказом від 27.02.2006 

№ 31/103. Доопрацьована редакція документу направлена до ДСНС України для 

підписання спільного наказу Держатомрегулювання та МВС України. 

8) Забезпечено супровід впровадження в ІКЦ системи підтримки прийняття 

рішень РОДОС, що призначена для керування аварійними надзвичайними ситуаціями 

за межами майданчиків ЯУ всіх діючих АЕС України.  

У 2015 році систему РОДОС було застосовано в ІКЦ групою аналізу даних при 

проведенні спільних загальностанційних тренувань на ВП «ЮУАЕС» та на ВП 

«ЗАЕС». Це дозволило Держатомрегулюванню оперативно перевірити прогнозні 

розрахунки експлуатуючої організації та розширити інструменти комплексного аналізу 

можливих наслідків різних сценаріїв аварійних ситуацій в цілях підвищення рівня 

аварійної готовності.  

 

2. Поводження з радіоактивними відходами в зоні відчуження та на 

майданчиках ДК «УкрДО «Радон» 

 

 В рамках виконання пріоритетного напряму діяльності Держатомрегулювання 

на 2015 рік з підготовки та представлення Національної доповіді про виконання 

зобов‘язань за Об‘єднаною конвенцією про безпеку поводження з відпрацьованим 

паливом та про безпеку поводження з РАВ: 

- розглянуто запитання країн-сторін Об’єднаної конвенції до Національної 

доповіді України та надано відповіді;  

- З 11 по 22 травня 2015 р. у штаб-квартирі МАГАТЕ в м. Відень проходила П’ята 

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

безпеку поводження з відпрацьованим наливом та про безпеку поводження з 

радіоактивними відходами, у роботі якої взяла участь делегація України. 

- в підсумковому звіті Репортера робочої групи, до якої входила наша країна, було 

відзначено, що Україна продемонструвала значний прогрес за час, що минув з 

Четвертої наради Сторін в частині створення інфраструктури з метою безпечного 

поводження з ВЯП та РАВ, а також докладно відповіла на поставлені запитання до 

Національної доповіді. 

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

завершення будівництва Нового Безпечного Конфайнмента об’єкта «Укриття» 

ДСП ЧАЕС; 

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

зоні відчуження, включаючи проектування та будівництво Централізованого 

СВЯП, проектування та будівництво сховища для довгострокового зберігання 

осклованих ВАВ від переробки ВЯП реакторів ВВЕР-440, що надходитимуть з 

Російської Федерації. 
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2.1. Об’єкти, призначені для поводження з РАВ на майданчику «Вектор», які 

проектуються, будуються та експлуатуються 

 

В рамках експлуатації СОПСТРВ (Лот 3) ДСП «ЦППРВВ»: прийнято на 

захоронення від ДСП «ЧАЕС» (кондиційовані РАВ від ЗПРРВ) у кількості 4 упаковок 

(200 літрові бочки) загальною масою 414,3 кг; у тому числі від ДСП «Харківський 

ДМСК» прийнято на захоронення кондиційовані РАВ у кількості 74 упаковок 

загальною масою 123588 кг. Всього захоронено в СОПСТРВ 66,78 м3 РАВ з 

активністю 1,7Е+11 Бк. 

Надано регулююче рішення стосовно погодження документації, що обґрунтовує 

безпечне приймання в СОПСТРВ на захоронення упаковок РАВ з вмістом Cs-137 від 

ДСП «Харківський ДМСК», складено відповідний висновок експертизи ЯРБ від 

19.10.2015.  

 

Для сховищ для захоронення РАВ Першої черги комплексу «Вектор» -   

ТРВ-1, ТРВ-2: за результатами аналізу незадовільної ситуації із завершення їх 

будівництва (роботи не ведуться протягом більше 4-х років) здійснюється 

інформування Кабінету Міністрів України. 

Розглянуто проект «Перша черга комплексу виробництв із дезактивації, 

транспортування, переробки та захоронення радіоактивних відходів з територій, 

забруднених унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (кодова назва «Вектор») – 

коригування» в рамках організованої ДП “Укрдержбудекспертиза»  комплексної 

експертизи.  

 Також, розглянуто та узгоджено: 

- Програму радіаційного контролю комплексу виробництв по дезактивації, 

транспортуванню, переробці та захороненню РАВ з територій, забруднених внаслідок 

аварії на ЧАЕС (кодова назва «Вектор»); 

- Програму радіаційного моніторингу навколишнього середовища комплексу 

виробництв по дезактивації, транспортуванню, переробці та захороненню РАВ з 

територій, забруднених внаслідок аварії на ЧАЕС. 

 

        З метою забезпечення комплексної оцінки безпеки об’єктів, призначених для 

поводження з РАВ на майданчику комплексу «Вектор».  

        Організовано розгляд представленої ДСП «ЦППРВ» документації «Розробка 

методології для комплексної оцінки безпеки» та «Технічний звіт щодо збору та аналізу 

вихідних даних». 

 

2.2. Нові сховища для зберігання РАВ у складі ІІ черги комплексу «Вектор» 

 

Для Централізованого сховища для довгострокового зберігання відпрацьованих 

ДІВ (ЦСВДІВ) проведено оцінку і погодження доопрацьованих ДСП «ЦППРВ» за 

результатами проведених експертиз ядерної та радіаційної безпеки 4 Технічних 

специфікацій на системи важливі для безпеки.  

Розглянуто і погоджено Програму приймально-здавальних випробувань систем 

важливих для безпеки ЦСВДІВ, Програму комплексних випробувань (холодний пуск) 

ЦСВДІВ, взято участь в холодних випробуваннях цих систем. 
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Організовано розгляд та експертизу ЯРБ документів ліцензійної справи ДСП 

«ЦППРВ» на видачу ліцензії на право провадження діяльності з переробки і 

зберігання РАВ в рамках введення в експлуатацію («гарячі» випробування) і 

експлуатація ЦСВДІВ. 

 

2.3. Об’єкти, призначені для поводження з РАВ у зоні відчуження 

 

Держатомреглювання розглянуто та узгоджено: 

- застосування представленого ДСП «ЦППРВ» документу «Запропонований 

підхід до оцінки безпеки ПТЛРВ та ПЗРВ»; 

Розроблене та направлене ДСП «ЦППРВ» рекомендоване «Керівництво з оцінки 

безпеки ПТЛРВ у зоні відчуження».   

Розглянуто представлений ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» «Типовий план 

виконання робіт, які пов’язані з демонтажем будівельних та металевих конструкцій на 

території зони відчуження», надані рекомендації ДАЗВ для врахування при розробці 

та узгодженні планів та проектів виконання конкретних таких робіт у зоні відчуження.  

Організовано розгляд документів ДСП «ЦППРВ» щодо тестування установки 

(інсенератора) для спалювання деревини в рамках реалізації проекту «Технічне 

переоснащення промислової будівлі під встановлення експериментальної установки 

для спалювання деревини у м.Чорнобиль». 

Організовано розгляд представленої ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» 

«Методології вимірювань для повної характеризації РАВ у ЦАЛ та обстеження 

радіаційно-забруднених територій мобільною лабораторією». 

 

2.4. Діяльність міжрегіональних спецпідприємств ДК «УкрДО «Радон» 

 

За результатами експертизи ЯРБ проведено експертну оцінку конструкторської 

документації «Мобільний комплекс технічних засобів з безпечної розрядки 

відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання із блоків біологічного захисту 

типу БГІ та Е» (МКРБ), надано позитивний висновок. 

Внесено зміни до ліцензії № ОВ 000948 ДСП «Дніпропетровський ДМСК» на 

право провадження діяльності з переробки і зберігання РАВ, в частині поширення дії 

ліцензії на експлуатацію МКРБ. 

Здійснено попередній розгляд заявних документів ДСП «Харківський ДМСК» в 

рамках продовження терміну дії ліцензії № 000949, виданої на право провадження 

діяльності з переробки і зберігання РАВ. 

Продовжувалася переоцінка безпеки сховищ РАВ на майданчиках ПЗРВ ДМСК, 

згідно із умовами ліцензій, організовано розгляд звіту з переоцінки безпеки сховищ 

РАВ Київського ДМСК і Дніпропетровського ДМСК. 

 

2.5. Звільнення РАВ та радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю 

 

У 2015 році звільнено від регулюючого контролю шляхом припинення 

радіоактивних матеріалів, отриманих після дезактивації: 

- чорнобильського походження загальною масою 4032,2 тони (з них: з ДСП 

«ЦППРВ» - 105 т, з ДСП «ЧАЕС» - 3927,2 т);  

- НКТ, забруднених ТПДПП загальною масою 15,164 тон. 
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Підготовлено 15 регулюючих рішень про звільнення радіоактивних матеріалів, у 

вигляді обладнання Чорнобильської АЕС, яке знімається з експлуатації, і фрагментів 

техніки з майданчика «Стара Будбаза», після проведення їх дезактивації. 

Підготовлено 1 регулююче рішення про звільнення радіоактивних матеріалів у 

вигляді віддезактивованих насосно-компресорних труб - НКТ (в результаті проведення 

експериментальних робіт з відпрацювання технології дезактивації НКТ) ДСП 

«Харківський ДМСК». 

         

Видано, переоформлено та подовжено термін дії 5 ліцензій на здійснення 

діяльності з переробки і зберігання РАВ. Внесено зміни до 2 ліцензій. 

Проведено 6 інспекційних перевірок та передліцензійних обстежень. Здійснено 

аналіз періодичних (річних і щоквартальних звітів ЕО та ліцензіатів), всього 40 звітів. 

З урахуванням результатів оцінки відповідності погоджено Сповіщення 

ИИ 019-2014 про зміну № 2 до Технічних умов ТУ У 21474825-001:98 «Контейнер  

«КРО-200» для радіоактивних відходів. Технічні умови», представлене ДП «Науково-

інженерний центр зварювання та контролю в галузі атомної енергетики України» НТК 

«Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона» НАН України. 

 Згідно з Планом нормативного регулювання Держатомрегулювання на 2015 рік 

розроблено наказ Державної інспекції ядерного регулювання України від 21.12.2015 

№ 228 «Про внесення змін до Порядку проведення державної інвентаризації 

радіоактивних відходів (НП 306.5.04/2.059-2002)», наразі документ перебуває на 

реєстрації в Мін’юсті України. 

 

3. Перетворення об’єкта  «Укриття» на екологічно безпечну систему 

 

Основним проектом щодо перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно 

безпечну систему є проект нового безпечного конфайнмента об’єкта «Укриття» (НБК). 

Підрядником з проектування, будівництва та введення в експлуатацію першого 

пускового комплексу НБК (ПК-1 НБК) є СП «Новарка». 

Впродовж 2015 року ДСП ЧАЕС та СП «Новарка» виконували практичні роботи, 

передбачені раніше погодженими Держатомрегулюванням проектними рішеннями. 

На майданчику монтажу арки НБК та в локальній зоні об’єкта «Укриття» 

здійснювався монтаж конструкцій західної та східної частин арки, зокрема, торцевих 

стін, північного вентиляційного центру та повітроводів системи вентиляції;  

продовжувались роботи по обшивці зовнішніх та внутрішніх стін арки; виконувався 

монтаж компонентів системи основних кранів НБК (СОК); проводились роботи з 

будівництва технологічної будівлі та інших допоміжних споруд: будівлі 

електротехнічних пристроїв, насосної станції пожежогасіння; здійснювалось 

облаштування зовнішнього і внутрішнього простору НБК (електропостачання, 

водопостачання, каналізація) тощо. 

Важливим етапом у реалізації проекту НБК було з’єднання західної та східної 

частин арки, яке було успішно завершене  24 липня 2015 року. 

Впродовж звітного року Держатомрегулюванням здійснювалась оцінка безпеки 

документації в рамках регулюючого супроводу будівництва ПК-1 НБК:        

- проведена державна експертиза ядерної та радіаційної безпеки та погоджено 4 

проекти виконання робіт, що  стосуються підсилення та герметизації будівельних 

конструкцій ІІ черги ЧАЕС, які виконують функції огороджуючого контуру НБК; 



 16 

- здійснено експертизу та погоджено 3 технінічні рішення щодо поводження з 

радіоактивними матеріалами та радіоактивними відходами, що утворюються під 

час робіт по підсиленню та герметизації огороджуючих конструкцій НБК; 

- проведена експертиза та погоджено документ «Система основних кранів НБК. 

Специфікація на закупку», як попередня технічна специфікація на СОК, виконання 

вимог якої має бути підтверджено результатами приймальних випробувань; 

- здійснено розгляд та надано коментарі до документу «Звіт про внутрішній аудит 

якості постачальника системи основних кранів НБК (СОК) PaR Systems»; 

- здійснено розгляд та погоджено зміни до проекту ПК-1 НБК, що стосуються 

оптимізації системи електропостачання та електрообладнання НБК; 

- погоджено технічне рішення «Про розширення зони суворого режиму з 

особливими умовами доступу персоналу на територію будівництва технологічної 

будівлі НБК»; 

- виконана технічна оцінка та підготовлені регулюючі рішення по пакетах робочої 

документації з питань обґрунтування безпеки системи протипожежного 

водопостачання НБК, системи вентиляції, встановлення анкерів герметизації, 

стаціонарного екранування на верхніх позначках НБК тощо;  

За запитом ДСП ЧАЕС в рамках ранньої взаємодії ДНТЦ ЯРБ надав коментарі та 

зауваження до 15 документів - попередніх матеріалів технічної специфікації на СОК 

НБК. 

У лютому 2015 року в Держатомрегулюванні було проведене засідання 

Міжвідомчої робочої групи з координації діяльності регулюючих органів під час 

видачі ліцензій на виконання робіт на об’єкті «Укриття» та із зняття ЧАЕС з 

експлуатації (МРГРО).  

На порядок денний було винесене питання, що стосується реалізації певних 

індивідуальних технічних вимог з пожежної безпеки на об’єктах першого пускового 

комплексу нового безпечного конфайнмента об’єкта «Укриття» (ПК-1 НБК), а саме  

видалення пожежного навантаження з покрівель конструкцій ЧАЕС в рамках 

спорудження ПК-1 НБК.  

Що стосується другого пускового комплексу НБК (ПК-2 НБК), то 

Держатомрегулюванням було розглянуто та погоджено технічне рішення «Про вибір 

варіанту «раннього» демонтажу для розробки робочого проекту ПК-2 НБК 

«Інфраструктура для демонтажу нестабільних конструкцій об’єкта «Укриття»».  

 Згідно з цим технічним рішенням в рамках ПК-2 НБК передбачається реалізація 

варіанту «інтегрованого демонтажу/поводження», як найбільш доцільного з 

економічної і технологічної точок зору, а також найбільш оптимізованого підходу до 

поводження з радіоактивними відходами (іншим варіантом був варіант «демонтажу з 

відкладеним поводженням»). 

У зв’язку із завершенням дослідно-промислової експлуатації і приймальних 

випробувань інтегрованої автоматизованої системи контролю об’єкта «Укриття» 

(ІАСК) та відповідно до умов ліцензії на експлуатацію об’єкта «Укриття», ДСП ЧАЕС 

у липні 2015 року направило на адресу Держатомрегулювання заяву та комплект 

документів на отримання окремого дозволу на експлуатацію ІАСК. 

Держатомрегулюванням було проведено інспекційне обстеження та 

підтверджено спроможність виконання експлуатуючою організацією заявленого виду 

робіт.  
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За результатами розгляду наданого комплекту документації було виявлено певні 

відкриті питання та надано до ДСП ЧАЕС коментарі та зауваження, що стосуються 

датчиків системи контролю ядерної безпеки, встановлення експлуатаційних меж та 

меж безпечної експлуатації систем ІАСК тощо. 

Наразі Держатомрегулюванням здійснюється розгляд наданих ДСП ЧАЕС 

доопрацьованих матеріалів ІАСК. 

   У рамках поточної експлуатації об’єкта «Укриття» Держатомрегулюванням було 

розглянуто та погоджено зміни до  технологічного регламенту об’єкта, пов’язані з 

виведенням з експлуатації деяких підсистем системи витяжної вентиляції та 

газоочистки, змін режиму пилопригнічення на об’єкті «Укриття», зміни регламенту 

контролю радіаційної обстановки.  

Також було проведено 2 інспекційних перевірки та здійснено аналіз 2 звітів про 

стан безпеки об’єкта «Укриття» (за 2014 рік та за перше півріччя 2015 року). 

Проводився аналіз щоквартальних звітів про виконання особливих умов окремих 

дозволів в рамках ліцензії на експлуатацію об’єкта. 

 

4. Зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС 

 

У березні 2015 року Держатомрегулюванням завершено розгляд заяви та 

комплекту документів ДСП ЧАЕС та видано окремий дозвіл серії ОД № 000040/8 на 

здійснення діяльності на етапі остаточного закриття та консервації блоків № 1, 2 та 3 

Чорнобильської АЕС (етап ОЗіК).  

З видачею цього дозволу завершився етап припинення експлуатації та фактично 

розпочався етап зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС. 

Під час ліцензійного процесу для етапу ОЗіК було проаналізовано пакет 

документів, основними з яких були: проект остаточного закриття та консервації блоків 

1, 2, 3, звіт з заналізу безпеки блоків ЧАЕС на етапі ОЗіК, програма реалізації етапу, 

програма радіаційного захисту та програма поводження з радіоактивними відходами 

(РАВ), регламенти експлуатації блоків 1, 2 та 3 на етапі ОЗіК, інша документація.  

Внесено зміни до ліцензії на зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, щодо 

виведення з експлуатації водоймища-охолоджувача та погоджено «Програму 

радіаційного моніторингу водоймища-охолоджувача ДСП ЧАЕС». 

В рамках створення інфраструктури для поводження з РАВ ДСП ЧАЕС виконує 

підготовчі роботи для введення в експлуатацію промислового комплексу з переробки 

твердих радіоактивних відходів (ПКПТРВ). Держатомрегулюванням завершується 

розгляд «Рішення про проведення 3 етапу «гарячих» випробувань та початкову стадію 

промислової експлуатації ПКПТРВ». 

Що стосується заводу з переробки рідких радіоактивних відходів (ЗПРРВ), то у 

2015 році розглянуто та погоджено наступні документи: 

- «Рішення про послідовність переробки РРВ ДСП ЧАЕС з врахуванням 

результатів виконання робіт на етапі введення в експлуатацію ЗПРРВ»; 

- «Регламент радіаційного контролю під час експлуатації заводу з переробки 

рідких радіоактивних відходів ДСП ЧАЕС». 

Також Держатомрегулюванням було розглянуто та погоджено технічне рішення 

«Про створення дільниці дезактивації у будівлі БНС-1,2», направлено на забезпечення 

потреб дезактивації значного обсягу демонтованих конструкцій та обладнання, яке 

вивільняється в рамках зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС. 
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 За запитом ДСП ЧАЕС розглянуто та погоджено внесення змін до регламетну 

радіаційного контролю ДСП ЧАЕС 45Э-ЦРБ та регламентів експлуатації блоків 1, 2 та 

3 на етапі ОЗіК.   

Проведено аналіз періодичних звітів ДСП ЧАЕС по поводженню з РАВ. 

У сфері регулювання безпеки зняття з експлуатації ядерних установок було 

розглянуто та погоджено проект наказу Міністерства енергетики та вугільної 

промисловості України «Про затвердження Концепції зняття з експлуатації діючих 

атомних електростанцій України», а також надано коментарі та зауваження до 

документу ДП НАЕК «Енергоатом» «Технічне рішення по складу та термінах 

виконання етапів розробки проекту зняття з експлуатації енергоблоків № 1, 2 

Запорізької АЕС». 

З метою забезпечення гармонізації вимог нормативно-правових актів України з 

питань зняття з експлуатації з референтними рівнями безпеки Асоціації 

Західноєвропейських ядерних регулюючих органів (Western European Nuclear 

Regulator’s Association (WENRA)) Держатомрегулюванням було виконано самооцінку 

відповідності вимог нормативно правових актів України з питань зняття з експлуатації 

референтним рівням безпеки WENRA. 

Звіт про самооцінку був розглянутий на Колегії Держатомрегулювання та 

прийнятий за основу для планування в подальшій діяльності в частині гармонізації 

нормативно-правових актів з питань зняття з експлуатації з референтними рівнями 

WENRA. 

 

5. Регулювання  безпеки поводження з джерелами іонізуючого 

випромінювання  

 

У 2015 році робота Держатомрегулювання була спрямована на реалізацію 

функцій державного регулювання радіаційної безпеки поводження з джерелами 

іонізуючого випромінювання. 

З метою забезпечення створення державної системи обліку та контролю доз 

опромінення персоналу виконано такі заходи:  

забезпечено організацію та проведення 1-го національного інтеркалібрування 

лабораторій індивідуального дозиметричного контролю; 

визначено перелік лабораторій, які успішно пройшли інтеркалібрування та 

доведено цей перелік до ліцензіатів, що отримують послуги з індивідуального 

дозиметричного контролю; 

визначено перелік лабораторій, які мають покращити якість своїх послуг з ІДК 

(впровадити корегуючи заходи з повторним інтеркалібруванням); 

підготовлено рекомендації для територіальних органів - Держінспекцій щодо 

внесення змін до особливих умов ліцензій стосовно забезпечення ІДК персоналу;  

проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку 

створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз 

професійного опромінення» проходить зовнішнє погодження. 

 

5.1. Ліцензування діяльності з виробництва ДІВ   

Розглянуто 4 ліцензійні справи з виробництва ДІВ за результатами розгляду: 

внесено зміни до 4-х ліцензій на право провадження діяльності з виробництва 

ДІВ у зв’язку із наміром продовжити строк дії ліцензії (ТОВ «НВК «КРАС», ТОВ 
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«ЕЛВАТЕХ», ТОВ «КІТВА», Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління 

справами). 

 

5.2. Проведення державних експертиз з радіаційної безпеки проектів ДІВ  

Протягом року та під час розгляду ліцензійних справ було забезпечено оцінку 

відповідності законодавству та державну експертизу з радіаційної безпеки п’яти 

проектів джерел іонізуючого випромінювання, та підготовлені відповідні рішення та 

Висновки за цими проектами, а саме:  

проект будівлі лабораторії радіоізотопів - 1;  

проектна документація на радіоізотопну опромінювальну установку - 1 

технічні умови та зміни до них на генеруючі пристрої медичного призначення- 2;  

звіт з аналізу безпеки діяльності при виробництві медичних препаратів – 1. 

Спільно з Північною ДІ з ЯРБ взято участь в інспекційному обстеженні ТОВ 

«НВК КРАС» з метою перевірки дотримання вимог законодавства, норм та правил з 

радіаційної безпеки при використанні та виробництві ДІВ.  

Загальна кількість перевірок – 1.  

За результатами перевірок складено 1 акт інспекційного обстеження  

 

5.3.Державна реєстрація ДІВ  

Протягом року забезпечувалась державна реєстрація ДІВ та методологічна 

підтримка Державного регістру ДІВ з цих питань; підготовлено два піврічні звіти для 

Кабінету Міністрів України з питань роботи Державного регістру ДІВ. 

Станом на кінець грудня 2015 року зареєстровано в Державному регістрі ДІВ  

24 177  ДІВ, з них 9 530 радіонуклідних та 14 647 генеруючих пристроїв.  

 

Протягом 2015 року до бази даних Державного регістру ДІВ внесена наступна 

інформація: 

зареєстровано 1003 нових джерел іонізуючого випромінювання, у тому числі 382 

радіонуклідних джерел та 621 генератор випромінювання;  

до загального фонду Державного бюджету України надійшло 96,0 тис. гривень за 

реєстрацію ДІВ.  

ввезено в Україну 178 радіонуклідних ДІВ, а вивезено 14 зафіксовано ввезення 

радіофармацевтичних препаратів по 143 повідомленнях; 

виготовлено в Україні 18 генераторів випромінювання медичного призначення, з 

яких 16 вивезено за кордон.  

ввезено 39 генераторів випромінювання іноземного виробництва; 

виведено з експлуатації 254 генераторів випромінювання та знято з обліку в 

Регістрі; 

передано на спеціалізовані підприємства по поводженню з радіоактивними 

відходами 251 відпрацьоване радіонуклідне ДІВ; подовжено термін експлуатації 669 

радіонуклідних джерел. 

надана консультаційна допомога більше як 600 реєстрантам, що здійснювали 

державну реєстрацію ДІВ. 

Також протягом року підготовлено роз’яснення-рекомендації населенню з питань 

радіаційного захисту при проходженні рентгенологічних діагностичних процедур 

(розміщено на веб сайті  http://uatom.org/index.php/uk/radiatsijna-bezpeka-v-medytsyni/. 

http://uatom.org/index.php/uk/radiatsijna-bezpeka-v-medytsyni/ю
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проведено оцінку 3-х навчальних програм з питань радіаційної безпеки та 

підготовлено відповідні проекти рішень; 

проведено аналіз та оцінку документів щодо звільнення від регулюючого 

контролю радіоізотопних приладів неруйнівного огляду закритих порожнин, до 

комплекту яких входять закриті ДІВ, підготовлено відповідні зміни до законодавства; 

проведено опрацювання документів та підготовки роз’яснень на запити відомств, 

організацій та підприємств – суб’єктів підприємницької діяльності з питань, звернень 

фізичних та юридичних осіб з питань державного регулювання безпеки ДІВ та діяльності 

з переробки уранових руд. 

 

6. Регулювання безпеки діяльності з переробки уранових руд та її припинення  

 

Держатомрегулюванням у 2015 році було забезпечено регулювання безпеки 

діяльності з переробки уранових руд та її припинення шляхом: 

• визначення вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) безпеки, додержання яких 

обов’язкове під час провадження діяльності з переробки уранових руд та її 

припинення; 

• здійснення в установленому законодавством порядку ліцензування діяльності з 

переробки уранових руд та її припинення; 

• здійснення державного нагляду за додержанням ліцензіатами законодавства, 

умов виданих документів дозвільного характеру, норм, правил і стандартів з 

питань ядерної та радіаційної безпеки. 

 

В Україні станом на 2015 рік діяльність з переробки уранових руд в частині 

забезпечення технологічного процесу переробки уранових руд з метою одержання 

кінцевого продукту переробки уранових руд (концентрату природного урану) 

проваджує Державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (далі 

– ДП «СХІДГЗК»). Діяльність з переробки уранових руд в частині її припинення 

провадить Державне підприємство «Бар’єр» (далі – ДП «Бар’єр»). ДП «СХІДГЗК» та 

ДП «Бар’єр» внесені до Переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне 

значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 83.  

З метою удосконалення нормативно-правової бази, яка визначає вимоги 

безпеки, додержання яких обов’язкове під час провадження діяльності з переробки 

уранових руд та її припинення, Держатомрегулюванням у 2015 році було розроблено 

та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 червня 2015 року за № 700/27145 

нормативно-правовий акт «Вимоги та умови безпеки (Ліцензійні умови) провадження 

діяльності з переробки уранових руд», які затверджені наказом Держатомрегулювання 

від 27.05.2015 № 101. 

Протягом 2015 року з метою забезпечення дозвільного принципу провадження 

діяльності з переробки уранових руд Держатомрегулюванням на основі всебічної 

оцінки усіх факторів, які впливають на безпеку провадження діяльності з переробки 

уранових руд, та результатів державного нагляду (розгляд звітних документів та 

проведення передліцензійного інспекційного обстеження) подовжено термін дії 

ліцензії на право провадження ліцензованої діяльності, виданої ДП «СХІДГЗК». 

Також у 2015 році було проведено інспекційну перевірку ліцензованої 

діяльності, яку провадить ДП «Бар’єр» за результатами якої складено Акт інспекційної 
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перевірки, в якому зазначено виявлені порушення вимог законодавства та нормативно-

правової бази.  
Протягом 2015 року було забезпечено здійснення державного нагляду за 

додержанням ліцензіатами, які проваджують діяльність з переробки уранових руд, у 

тому числі її припинення, вимог законодавства, умов виданих документів дозвільного 

характеру, норм, правил і стандартів з питань ядерної та радіаційної безпеки шляхом 

прийняття відповідних регулюючих рішень. 

 

7. Регулювання безпеки перевезень радіоактивних матеріалів  

 

У межах дозвільної діяльності Держатоврегулюванням: 

− видано (внесено змін, переоформлено) 17 ліцензій на перевезення 

радіоактивних матеріалів; 

− видано (продовжено та внесено зміни)  175 дозволів на здійснення 

міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів; 

− видано 5 сертифікатів про затвердження конструкцій пакувальних комплектів 

та спеціальних умов перевезення.  

− проведено 2 інспекційних остеження ліцензіатів.  

Прийнято участь у розробці змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у 

сфері використання ядерної енергії» та змін до Порядку видачі дозволу на здійснення 

міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів з метою імплементації Директиви 

Ради 2006/117/ЄВРАТОМ від 20 листопада 2006 року «Про нагляд та контроль за 

перевезенням радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива».  

  
 

8. Регулювання ядерної захищеності  

 

У рамках впровадження програми «Ініціатива щодо зменшення глобальної 

загрози та покращення захищеності джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ)» 

проведені обстеження і прийнято рішення щодо модернізації інженерно-технічних 

засобів систем фізичного захисту наступних установ: Вінницький обласний 

онкологічний диспансер, Житомирський обласний онкологічний диспансер, Київський 

обласний онкологічний диспансер, Чернігівський обласний онкологічний диспансер, 

Черкаський обласний онкологічний диспансер, Кіровоградський обласний 

онкологічний диспансер. 

 З метою запобігання загрозі вчинення диверсій, крадіжок, інших незаконних дій з 

боку внутрішніх правопорушників, продовжувалась діяльність з надання фізичним 

особам допусків до виконання особливих робіт на ядерних установках, з ядерними 

матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого 

випромінювання. Розглянуто Плани взаємодії у разі вчинення диверсії 6 підприємств, 

128 Переліків посад працівників, робота на яких потребує допуску до виконання 

особливих робіт, з яких 29 повернуто на доопрацювання. Надано допуск до 

виконання особливих робіт 17 керівникам підприємств приватної форми власності, де 

виконуються особливі роботи.  

 Крім того, оформлено пакет документів для проведення спеціальної перевірки 

17 інспекторам Держатомрегулювання та регіональних інспекцій і надано допуск до 

особливих робіт 11 особам. 
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Визначення та підтримання відповідного до вимог законодавства рівня фізичного 

захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел 

іонізуючого випромінювання, в тому числі при їх перевезенні, є першочерговим 

завданням фізичного захисту для експлуатуючих організацій, інших ліцензіатів. З цією 

метою розглянуто надані ліцензіатами 27 Актів визначення рівня фізичного захисту 

ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел 

іонізуючого випромінювання, з яких 1 повернуто на доопрацювання. 

З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства 

України та врегулювання ситуації, що склалась у зв’язку з розбіжностями в 

законодавстві щодо сучасних підходів до можливих загроз ядерним установкам та 

ядерним матеріалам, Держатомрегулювання було розроблено проект постанови 

Кабінету Міністрів України  від 29 липня 2015 р. № 532 «Про визнання такою, що 

втратила чинність, постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2000 р. № 

1115» (постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 р. N 532). 

В контексті обміну інформацією з Базою даних МАГАТЕ щодо інцидентів та 

незаконного обігу ядерних та інших радіоактивних матеріалів за звітний період до 

Бази даних направлено 3 інформації за стандартною інформаційною формою та 18 

інформацій за Пакетною інформаційною формою. 

 Реалізація заходів імплементації Інтеграційного плану з підтримки фізичної 

ядерної безпеки України відбувалась згідно плану. Протягом 2015 року за підтримки 

МАГАТЕ проведено 4 семінари/тренінги для представників центральних органів 

виконавчої влади України. В рамках співпраці з ОБСЄ проведено у червні та серпні 

2015 року два практичних тренінги щодо виявлення у незаконному обігу 

радіоактивних матеріалів. В рамках співпраці з EUBAM (Місія Європейського Союзу з 

прикордонної допомоги Україні та Молдові)  у липні та жовтні 2015 року проведено 

два практичних семінари щодо реагування на факти виявлення у незаконному обігу 

радіоактивних матеріалів. 

З метою виконання вимог статті 45 Закону України «Про використання ядерної 

енергії та радіаційну безпеку»  розпочато роботу з видачі дозволів на використання 

земель і водойм, розташованих в санітарно – захисній зоні ядерної установки, об’єкта 

призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта, та 

видано 11 дозволів.  

Внесено зміни до 1 ліцензії у зв’язку з продовженням терміну дії ліцензії на 

провадження діяльності з підвищення кваліфікації спеціалістів з фізичного захисту 

ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел 

іонізуючого випромінювання 
 

9. Гарантії нерозповсюдження ядерної зброї 

 

Згідно з Положенням Держатомрегулювання забезпечує виконання зобов’язань 

України відповідно до Угоди про застосування гарантій у зв’язку з Договором про 

нерозповсюдження ядерної зброї та Додатковим протоколом до цієї Угоди. Ці 

завдання виконуються Відділом гарантій, а також Державними інспекціями з ЯРБ та 

Державними інспекціями на АЕС. 

Незважаючи на анексію Криму та російську агресію в Донецькій та Луганській 

областях, за результатами застосування гарантій у 2014 році, МАГАТЕ підтвердило 

розширений висновок та продовжило застосування інтегрованих гарантій в Україні, 
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що свідчить про високий рівень довіри до України, а також ефективність 

функціонування державної системи обліку та контролю ядерних матеріалів.  

Прийняття Постанови Верховної Ради України від 17 березня 2015 р. «Про 

визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей 

тимчасово окупованими територіями», на наш погляд, було підставою для  офіційного 

повідомлення Агентства про втрату контролю України над ядерним матеріалом і про 

вимушені обмеження надання доступу інспекторам МАГАТЕ до місць знаходження 

ядерного матеріалу на 12 підприємствах, про що 8 квітня 2015 року до Агентства був 

направлений спеціальний звіт України. Проте, всі промислові підприємства, які 

знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, 

своєчасно надали звіти про ядерні матеріали за результатами щорічної фізичної 

інвентаризації. 

У рамках Угоди про гарантії та Додаткового протоколу у 2015 р. отримано, 

оброблено та надіслано до МАГАТЕ 175 звітів від суб’єктів ДСОК та 11 попередніх 

повідомлень про міжнародні передачі ядерних матеріалів, регулярно надавалась 

інформація для планування інспекцій МАГАТЕ, підготовлено та надіслано до 

МАГАТЕ 27 декларацій з оновленою інформацією в рамках Додаткового протоколу до 

Угоди, організовано та проведено 39 інспекцій МАГАТЕ на підприємствах України, 

включаючи 6 неоголошених. Організовано 3 додаткових доступів МАГАТЕ на 

комплекс «Вектор» ДСП «ЦППРВ» ДК «УкрДО «Радон» в зоні відчуження 

Чорнобильської АЕС, ННЦ “Харківський фізико-технічний інститут”, ДП «Східний 

гірничо-збагачувальний комбінат» м. Жовті Води.  

Поточні питання виконання Угоди про гарантії та Додаткового протоколу були 

обговорені на зустрічі Робочої групи вищого рівня з розгляду застосування гарантій в 

Україні, за участі Директора Відділу інспекцій С Департаменту гарантій МАГАТЕ 

пана Гарольдо Барозо Джуніор. 

 

10. Нормативне регулювання, включаючи оптимізацію державного 

регулювання 

 

Протягом 2015 року проводилася робота, направлена на удосконалення 

законодавства з питань безпеки використання ядерної енергії та недопущення  його 

послаблення. 

Робота з розробки нормативно-правових актів протягом 2015 року у 

Держатомрегулюванні проводилась як відповідно до Плану нормативного 

регулювання, планів імплементації деяких актів законодавства ЄС, схвалених 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.02.2015 № 110-р, так і окремих 

завдань.  

У 2015 році продовжувалась робота над проектом Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії»,  

розробленого Держатомрегулюванням у зв’язку із необхідністю оптимізації та 

удосконалення державного нагляду у сфері використання ядерної енергії, включаючи 

застосування примусових заходів, який був повернутий Кабінетом Міністрів України 

для проведення консультацій з Європейською Комісією та МАГАТЕ. Такі консультації 

були проведені і було підтверджено обґрунтованість запропонованих 

Держатомрегулювання змін. Крім того, з метою недопущення послаблення нагляду за 

ядерною та радіаційною безпекою законопроект був доповнений нормою, яка 
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врегулювала питання щодо поширення норм Закону України "Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" на нагляд за 

радіаційною безпекою лише тих суб’єктів, які здійснюють діяльність по використанню 

джерел іонізуючого випромінювання, які звільнені від ліцензування. На даний час 

законопроект 03.07.2015 Кабінетом Міністрів України внесено до Верховної Ради 

України (реєстраційний № 2290а). Держатомрегулювання ведеться робота по 

супроводженню цього законопроекту при розгляді в комітетах Верховної Ради 

України. 

У 2015 році продовжувалась робота у рамках внесення зміни до законодавчих 

актів України з метою удосконалення процедури видачі документів дозвільного 

характеру на здійснення діяльності у сфері використання ядерної енергії та 

приведення дозвільної системи у цій сфері у відповідність до Закону України «Про 

адміністративні послуги». На даний час Держатомрегулювання підготовлено проект 

Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання 

ядерної енергії», який погоджено із заінтересованими органами та подано до Кабінету 

Міністрів України.  

Цим же законопроектом пропонуються конкретні заходи, направлені на 

дерегуляцію діяльності у сфері використання ядерної енергії. Передбачається 

звільнити від ліцензування деякі види діяльності, зокрема з перевезення радіоактивних 

матеріалів, якщо суб’єкт має ліцензію на перевезення небезпечних вантажів, 

діяльність, пов’язана з переробкою, зберіганням радіоактивних відходів, яка 

здійснюється виробниками радіоактивних відходів до їх передачі спеціалізованим 

підприємствам; деякі види робіт з використання джерел іонізуючого випромінювання; 

скасувати необхідність отримання дозволу на використання для народно-

господарських цілей земель і водойм, розташованих у санітарно-захисній зоні. 

Звільняються від необхідності отримання дозвільних документів ті види 

діяльності, які мають незначну ядерну та радіаційну небезпеку, що дасть можливість 

зосередити увагу на більш небезпечних видах діяльності, тобто буде оптимізоване 

державне регулювання. При цьому звільнення від ліцензування не потягне за собою 

зниження рівня безпеки, оскільки на ці види діяльності поширюються інші складові 

державного регулювання, а саме нормування та державний нагляд.  

Протягом 2015 року проводилась робота направлена на недопущення 

послаблення законодавства з питань безпеки використання ядерної енергії. Зокрема, у 

зв’язку із прийняттям Закону України «Про ліцензування видів господарської 

діяльності» на підставі пропозицій Держатомрегулювання народними депутатами в 

Верховній Раді зареєстровано законопроект № 2360а від 15.07.2015 «Про внесення 

змін до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" щодо 

ліцензування діяльності у сфері використання ядерної енергії». Цим законопроектом, 

перш за все, пропонуються норми, направлені на недопущення порушення 

незалежності Держатомрегулювання при прийнятті регулюючих рішень.  

У зв’язку із підписанням Угоди  про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та  

Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх 

державами-членами, з іншої сторони та її ратифікацією Верховною Радою України та 

Європейським Парламентом, яка відбулась 16 вересня 2014 р., в  

Держатомрегулюванні активізовано роботу з адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС у сфері безпеки використання ядерної енергії. 



 25 

На виконання Плану заходів з імплементації зазначеної Угоди , затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847-р  

Держатомрегулювання було підготовлено Плани заходів Державної інспекції ядерного 

регулювання України з імплементації деяких актів законодавства ЄС, які було 

схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.02.2015 № 110-р.  

На виконання вищезазначеного розпорядження Кабінету Міністрів України 

наказом Держатомрегулювання від 24.03.2015 № 54 затверджено плани-графіки 

виконання заходів щодо імплементації Директив з визначенням відповідальних 

виконавців. Планами передбачено розробку низки законодавчих актів, актів Кабінету 

Міністрів України та нормативно-правових актів Держатомрегулювання, зокрема із 

терміном виконання 2015 рік. 

а) на виконання плану заходів  з імплементації Директиви Ради 2014/87/ Євратом 

від 8 липня 2014 р., яка змінює Директиву 2009/71/Євратом, яка встановлює для 

Співтовариства основи з ядерної безпеки ядерних установок в 20015 році було 

виконано наступне: 

- з метою удосконалення існуючої нормативно-правової бази з ядерної та 

радіаційної безпеки протягом 2014–2015 рр. був виконаний відповідний аналіз, 

результатом якого було розроблено Концепцію з удосконалення нормативно-правової 

бази з ядерної та радіаційної безпеки ядерних установок, яка була схвалена 

постановою Колегії від 19.03.2015 № 02, а 09.11.2015 р Головою 

Держатомрегулювання затверджено План заходів з реалізації зазначеної Концепції; 

- підготовлено перелік термінів, що в даний час застосовуються в законодавстві 

України в сфері використання ядерної енергії з врахуванням термінів, які включені до 

Глосарію МАГАТЕ. На даний час Перелік розміщено на офіційному веб-сайті 

Держатомрегулювання, також планується розглянути та схвалити його на засіданні 

Комісії нормативного регулювання Держатомрегулювання; 

- в 2015 році велась підготовча робота по розробці проекту Закону України про 

орган державного регулювання безпеки використання ядерної енергії: наказом 

Держатомрегулювання від 10.07.2015 № 134 створено робочу групу, 18.11.2015 

Головою Держатомрегулювання затверджено План дій робочої групи; розроблено 

аналіз вітчизняного та міжнародного законодавства з питання створення та 

функціонування органу державного регулювання безпеки використання ядерної 

енергії; 

- розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін 

до  Порядку розроблення та затвердження норм, правил і стандартів з ядерної та 

радіаційної безпеки», затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 

08.02.1997 № 163, який на даний час знаходиться на розгляді в Кабінеті Міністрів 

України;  

в) на виконання плану заходів з імплементації Директиви Ради 2013/59/Євратом, 

яка встановлює основні стандарти безпеки для захисту від небезпеки, що виникає від 

іонізуючого випромінювання та припиняє дію Директив 89/618/Євратом, 

90/641/Євратом 96/29/Євратом, 97/43/Євратом та 2003/122/Євратом в 2015 році було 

виконано наступне: 

- розроблений та внесений на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону 

України про внесення змін до законів України: “Про використання ядерної енергії та 

радіаційну безпеку”; “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії”, 

«Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»; 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/847-2014-%D1%80#n12
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- підготовлено та направлено на погодження заінтересованим органам виконавчої 

влади проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних  доз  

опромінення».   

с) на виконання плану заходів  з імплементації Директиви Ради 2006/117/Євратом 

від 20 листопада 2006 р. про нагляд та контроль за перевезенням радіоактивних 

відходів та відпрацьованого ядерного палива було розроблено проект постанови 

Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку видачі дозволу на 

здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів» (затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 № 1196). Проект погоджено із 

центральними органами виконавчої влади, але відмовлено в погодженні Державною 

регуляторною службою, яка повідомила, що розгляне це питання після приведення 

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

відповідність до Закону України «Про адміністративні послуги» (відповідний 

законопроект на даний час подано до Кабінету Міністрів України).  

Крім того, нормотворча діяльність велась на виконання інших окремих доручень, 

зокрема на виконання  Плану заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених 

Рахунковою палатою України за результатами аудиту ефективності використання 

коштів державного бюджету на забезпечення державної політики у сфері безпеки 

використання ядерної енергії:  

Зокрема, 22 вересня 2015 року Головою Держатомрегулювання затверджені 

Методичні рекомендації з розрахунку розміру штрафних санкцій, які накладаються на 

суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, а також за порушення 

посадовими особами правил і норм ядерної та радіаційної безпеки та за невиконання 

законних вимог (приписів) посадових осіб Держатомрегулювання.   

Планом нормативного регулювання на 2015 рік передбачено 49 заходів з 

розробки та перегляду НПА, з них, виконання 38 заходів було заплановано на 2015 

рік, 11 заходів - на 2015-2016 роки.  

Із 38 запланованих на 2015 рік розробка та прийняття НПА по 3–х заходах 

можлива лише після внесення змін до деяких законів України, виконання 2-х заходів 

пов’язано з розробкою інших документів, що автоматично веде до перенесення цих 

заходів на 2016 рік. Крім того, за рішенням Комісії з нормативного регулювання 

термін виконання ще 9-ти заходів перенесено на 2016 рік. 

15 із запланованих на 2015 рік заходів, що становить 39 %, виконано.  

За звітний період Держатомрегулюванням були прийняті та зареєстровані 

Мін’юстом наступні акти:  

1.Про затвердження змін до Переліку джерел іонізуючого випромінювання, 

діяльність по використанню яких звільняється від ліцензування, наказ 

Держатомрегулювання від 25.12.2014 № 206, зареєстровано в Мін’юсті 15.01.2015 за 

№ 35/26480; 

2. Про затвердження Положення про перелік документів, що подаються 

експлуатуючою організацією для отримання ліцензії на провадження діяльності на 

окремому етапі життєвого циклу ядерної установки, наказ Держатомрегулювання від 

28.01.2015  № 12, зареєстровано в Мін’юсті 12 лютого 2015 р. за № 152/26597; 

3.Про внесення змін до Загальних вимог до продовження експлуатації 

енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної 
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переоцінки безпеки, наказ Держатомрегулювання від 17 квітня 2015 року № 71, 

зареєстровано в Мін’юсті 07 травня 2015 р. за № 504/26949; 

4.Про затвердження Правил пропускного режиму Державної інспекції ядерного 

регулювання України, наказ Держатомрегулювання від 20 травня 2015 року № 93, 

зареєстровано в Мін’юсті 05 червня 2015 р. за № 668/27113; 

5. Про затвердження Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) провадження 

діяльності з переробки уранових руд, наказ Держатомрегулювання від 27 травня 2015 

р. №101, зареєстровано в Мін’юсті 12 червня 2015 р. за №700/27145; 

6. Про затвердження Порядку користування Державним регістром джерел 

іонізуючого випромінювання, затверджено наказом Держатомрегулювання від 

16.04.2015 №70, зареєстровано в Мін‘юсті 18.06.2015 за №717/27162; 

7. Про затвердження форм реєстраційних карток джерел іонізуючого 

випромінювання, наказ Держатомрегулювання від 16.04.2015 №69, зареєстровано в 

Мін‘юсті 18.06.2015 за №716/27161; 

8. Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони 

навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та Міністерства 

промислової політики України від 18 січня 2000 року № 17/21 (щодо затвердження 

Порядку користування Державним регістром джерел іонізуючого випромінювання), 

затверджено наказом Держатомрегулювання та Мінекономрозвитку від 08.06.2015 

№110/580, зареєстровано в Мін‘юсті 18.06.2015 за №718/27163; 

9. Про визнання таким, що втратив чинність, спільного наказу Міністерства 

охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та 

Міністерства охорони здоров’я України від 18 січня 2000 року № 15/7 (щодо 

затвердження Порядку реєстрації джерел іонізуючого випромінювання та форми 

реєстраційної картки), затверджено наказом Держатомрегулювання та МОЗ 15.06.2015 

№ 111/337, зареєстровано в Мін‘юсті 18.06.2015 за №719/27164; 

10. Про затвердження Змін до Вимог до системи управління діяльністю 

експлуатуючої організації (оператора), наказ Держатомрегулювання від 14.05.2015 

№90, зареєстровано в Мін‘юсті 03.07.2015 за №781/27226; 

11. Про затвердження Вимог з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних 

та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій, наказ 

Держатомрегулювання від 22.07.2015 року № 140 зареєстровано в Мін‘юсті 06 серпня 

2015 року за № 954/27399. 

12.  Про затвердження Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) провадження 

діяльності з виробництва джерел іонізуючого випромінювання, наказ 

Держатомрегулювання від 13.08.2015 року № 148 зареєстровано в Мін‘юсті 03 вересня 

2015 року за № 1054/27499. 

13. Про внесення змін до Вимог щодо визначення розмірів і меж зони 

спостереження атомної електричної станції, затверджено наказом 

Держатомрегулювання, МОЗ від 23.11.2015  №206/765, зареєстровано в Мін‘юсті 

15.12.2015 № 1567/28012 

З метою забезпечення реалізації Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» ведеться  робота з розробки 

регуляторних актів відповідно до Плану розробки регуляторних актів 

Держатомрегулювання на 2015 рік. В 2015 році підготовлен 16 проектів регуляторних 
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актів. До всіх проектів регуляторних актів підготовлено аналіз регуляторного впливу. 

За звітний період  було підготовлено 17 звітів про відстеження результативності 

регуляторних актів. Для забезпечення прозорості та відкритості на всіх етапах 

регуляторної діяльності Держатомрегулювання всі проекти регуляторних актів були 

оприлюдненні на офіційній веб-сторінці Держатомрегулювання з метою одержання 

зауважень і пропозицій.  

Одним із елементів нормативного регулювання є розгляд та погодження 

проектів законів та інших нормативно-правових актів, що розроблені іншими 

центральними органами виконавчої влади, адже здійснюючи погодження таких актів, 

Держатомрегулювання перевіряє їх на відповідність вимогам ядерної та радіаційної 

безпеки.  

У 2015 році Держатомрегулюванням розглянуто проекти 1 Указу Президента 

України, 15-ти законів, 5- ти Угод та 21 акту Кабінету Міністрів України, що 

надійшли на погодження до Держатомрегулювання. Також було розглянуто 16 

проектів нормативно-правових актів. При цьому, у разі необхідності, готувались 

пропозиції та зауваження з питань, що належать до компетенції 

Держатомрегулювання України.  

У 2015 році у Держатомрегулюванні продовжувалася робота з питань обліку та 

систематизації законодавства. Ведеться електронний реєстр нормативно-правових 

актів з ядерної та радіаційної безпеки, прийнятих Держатомрегулювання, який 

підтримується в актуальному стані. Забезпечується зберігання оригіналів цих актів та 

здійснюється їх оприлюднення на сайті Держатомрегулювання, а також на сайті 

Держатомрегулювання розміщуються проекти найважливіших нормативно-правових 

актів, що дозволяє врахувати пропозиції як громадськості так і фахівців галузі.  
 

11. Інспекційна діяльність 

 

Результати інспекційної діяльності дозволяють отримати впевненість у тому, що 

вимоги безпеки, встановлені у нормах, правилах та дозвільних документах, є 

достатніми, застосовуються правильно і виконуються у повному обсязі або 

потребують відповідного коригування чи застосування заходів примусу для їх 

належного виконання. 

Інспекційна діяльність у 2015 р. проводилася не в повному обсязі у зв’язку з 

вимогами статті 8 розділу III Прикінцеві положення Закону України від 28 грудня 

2014 р. № 76-VIII «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, 

деяких законодавчих актів України» (установити, що перевірки підприємств, установ 

та організацій, фізичних осіб - підприємців контролюючими органами (крім 

Державної фіскальної служби України та Державної фінансової інспекції України) 

здійснюються протягом січня - червня 2015 р. виключно з дозволу Кабінету Міністрів 

України або за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки). 

Планові інспекційні перевірки протягом травня – червня 2015 року проводились 

відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 травня 2015 року № 

502-р «Про надання дозволу на проведення планових перевірок забезпечення ядерної 

та радіаційної безпеки суб'єктами діяльності у сфері використання ядерної енергії 

протягом травня - червня 2015 року». 

За 2015 р. підрозділами центрального апарату Держатомрегулювання та її 

територіальними органами було проведено 254 інспекційних перевірок (у 2014 р. – 499 
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інспекційних перевірок, у 2013 р. – 850) та 275 інспекційних обстежень (у 2014 р. – 

319 інспекційних обстежень, у 2013 р. – 417). 

Відділом фізичного захисту ядерних установок на 2015 р. було заплановано 

проведення 17 інспекційних перевірок щодо створення та функціонування системи 

фізичного захисту. Фактично не проведено жодної перевірки. 

Управлінням радіаційної безпеки на 2015 р. було заплановано проведення 

1  інспекційної перевірки та 7  інспекційних обстежень. Фактично проведено 

1  інспекційна перевірка та 1 інспекційне обстеження. 

 

Кількісні показники інспекційних заходів: 

Підрозділи 

Інспекційні 

перевірки 

план/факт 

Інспекційні 

обстеження 

план/факт  

Позапланові 

ДБЯУ, УЯЗГ, УРБ, УРАВ 31/8 18/11 6 

Держатомінспекції на ЗАЕС, РАЕС, 

ХАЕС, ЮУАЕС, ЧАЕС 
49/53 0/1 8 

Державні інспекції з ядерної та 

радіаційної безпеки у регіонах України 
263/193 299/263 122 

Разом: 343/254 317/275 136 

 

За результатами інспекційної діяльності Держатомрегулювання та її 

територіальних органів у 2015 р. видано 207 обов’язкових до виконання приписів 

щодо усунення виявлених порушень законодавства у сфері використання ядерної 

енергії. 

 

12. Штрафні санкції 

 

У разі, якщо виявлені порушення норм, правил з ядерної та радіаційної безпеки 

не усуваються або не виконуються інші законні вимоги державних інспекторів 

Держатомрегулювання, до осіб, винних у скоєнні таких правопорушень, 

застосовуються статті 95 та 188-18 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. 

Протягом 2015 року державними інспекторами притягнуто до адміністративної 

відповідальності 37 осіб та стягнуто штрафів до державного бюджету на суму 17187 

гривен.  

- за ст. 95 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП)  35 

осіб (за 2014 рік – 117 осіб, за 2013 рік – 303 осіб); стягнуто штрафи до державного 

бюджету на суму 15657 гривен (за 2014 рік – 42670 гривен, за 2013 рік –  112064 

гривен); 

- за ст. 188-18 КУпАП – 2 особи (за 2014 рік – 11 осіб, за 2013 рік – 45 осіб); 

стягнуто штрафи до державного бюджету  на суму 1530 гривен (за 2014 рік – 6120 

гривен, за 2013 рік –  20189 гривен). 

 

Протягом 2015 року було притягнуто до адміністративної відповідальності 

відповідно до статті 171 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері 

використання ядерної енергії» 1 ліцензіат ДП «НАЕК «Енергоатом» та стягнуто 

штрафів до державного бюджету на суму 80000 гривен, яка оплачена в повному обсязі. 
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Крім того, заступниками Головного державного інспектора з ядерної та 

радіаційної безпеки України було притягнуто до адміністративної відповідальності, 

відповідно до статті 171 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері 

використання ядерної енергії» 3 ліцензіата: Західна ДІ ЯРБ – ТОВ «Центр 

травматології та ортопедії» м. Чернівці, Центральна ДІ ЯРБ – КЗ «Криворізька міська 

лікарня № 16» м. Кривий Ріг, Північно-західна ДІ ЯРБ – фізична особа – підприємець 

Гнопко Любов Зіновіївна Рівненська область та стягнуто штрафів до державного 

бюджету на суму 42000 гривен, яка оплачена в повному обсязі. 

 

13. Міжнародна діяльність 

 

В 2015 році міжнародне співробітництво Держатомрегулювання було 

насиченим та відзначилось рядом подій, що мають особливе значення для розвитку 

незалежної системи регулювання ядерної та радіаційної безпеки в Україні та її 

інтеграції в європейський простір. Протягом року активно  розвивалось 

співробітництво як в двосторонньому так і в багатосторонньому  форматах, зокрема 

шляхом взаємодії із міжнародними організаціями та асоціаціями, а також виконання 

зобов’язань за міжнародними договорами, стороною яких є Україна. 

З підписанням у  2014 році Угоди про асоціацію, співробітництво з ЄС та її 

органами і інституціями посіло пріоритетний напрям в міжнародній діяльності 

Держатомрегулювання. 

Як відомо, з 2007 року Держатомрегулювання успішно співпрацює з 

Європейською Комісією у рамках програми INSC, яка була заснована у продовження 

програми ТАСІS (Технічна допомога для країн СНД). Діючі проекти INSC охоплюють 

такі сфери, як підвищення ядерної безпеки атомних електростанцій, зміцнення 

регулюючого органу та організацій технічної підтримки, зменшення наслідків 

Чорнобильської катастрофи, поводження з радіоактивними відходами та 

відпрацьованим ядерним паливом, адаптація законодавства ЄС у національне 

законодавство. Протягом 2015 року продовжувалась реалізація 8 проектів INSC. У 

вересні 2015 року розпочалась реалізація трьох нових проектів.  

Фахівці Держатомрегулювання та експерти ДП «Державний науково-технічний 

центр з ядерної та радіаційної безпеки»  (ДНТЦ ЯРБ) в 2015 році виконували роботи в 

рамках проекту Європейської Комісії для Республікою Білорусь стосовно надання 

підтримки та допомоги у зміцненні можливостей органу ядерного регулювання 

Білорусі у сфері ліцензування та нагляду при спорудженні атомної електростанції.   

   

В рамках взаємодії з Європейською групою ядерних регуляторів ENSREG  в 

січні 2015 року Держатомрегулювання було опубліковано оновлений Національний 

план дій за результатами стрес-тестів, а 20 - 24 квітня 2015 року в м. Брюссель 

(Королівство Бельгія) в рамках 2-ї наради ENSREG з питань партнерської перевірки 

Національних планів дій за результатами стрес-тестів Україна представила 

Національну доповідь з оновленого Плану дій.  

Суттєвого результату в 2015 році отримало Держатомрегулювання у 

співробітництві із Західноєвропейською асоціацією регулюючих органів WENRA. 26 

березня 2015 року під час весняного пленарного засідання асоціації в м. 

Женева (Швейцарська Конфедерація) Україні було надано статус повноправного 

члена WENRA.  



 31 

З 11 по 22 травня 2015 року у штаб-квартирі МАГАТЕ в м. Відень проходила 

П’ята нарада Сторін з розгляду виконання зобов'язань за Об'єднаною конвенцією про 

безпеку поводження з відпрацьованим паливом (ВЯП) та про безпеку поводження з 

радіоактивними відходами (РАВ) (далі – Об'єднана конвенція) в ході якої Україна 

представила П’яту національну доповідь про виконання зобов'язань, що випливають з 

Об'єднаної конвенції.  

В 2015 році продовжувалась реалізація 4 національних проектів Програми 

Технічного Співробітництва МАГАТЕ на період 2014-2015рр. в 2015 році Державною 

інспекцією ядерного регулювання України спільно з  Відділом ядерної захищеності  

Департаменту ядерної безпеки та захищеності МАГАТЕ було реалізовано низку 

заходів у сфері підвищення ядерної та радіаційної безпеки, підготовки кадрів, 

координації заходів у разі виявлення в незаконному обігу радіоактивних матеріалів та 

реагування державних структур на такі  випадки. Загалом проведено 4 практичні 

семінари та тренінги, у яких взяли участь близько 120 фахівців, що представляли 

Держатомрегулювання, Держприкордонслужбу, Держекоінспекцію, МВС, СБУ, 

обласні державні адміністрації та державні міжобласні спеціальні комбінати УкрДО 

«Радон».  

В 2015 році  українські фахівці зробили значний внесок в процес вдосконалення 

стандартів МАГАТЕ з безпеки шляхом активної роботи в Комітеті з норм ядерної 

безпеки (NUSSC), Комітеті з норм радіаційної безпеки (RASSC), Комітеті з норм 

безпеки відходів (WASSC) та  Комітеті з розробки Керівництва з ядерної захищеності 

(NSGC). 

Протягом року Держатомрегулювання забезпечувало активну взаємодію та 

обмін інформацією з Базою  даних МАГАТЕ про незаконне переміщення ядерних та 

радіоактивних матеріалів і джерел (Illicit Trafficking Database (ITDB). 

Фахівці Держатомрегулювання у складі групи незалежних експертів під егідою 

МАГАТЕ брали участь в оцінці системи регулювання Вірменії в рамках проведення 

місії МАГАТЕ IRRS та організаційних нарадах з підготовки Місії IRRS в Словаччині. 

Представник Держатомрегулювання брав активну участь в роботі Постійної 

консультативної групи при Генеральному Директорі МАГАТЕ з імплементації 

гарантій (SAGSI), тощо. 

В 2015 році забезпечувалась реалізація проектів в рамках тристоронньої 

Шведсько-Норвезько-Української Ініціативи започаткованої за результатами 

проведення Гаазького Саміту з ядерної безпеки в березні 2014 року. З 4 проектів 

узгоджених для України 2 проекти були спрямовані на підтримку 

Держатомрегулювання, а саме: 

1. Технічна підтримка Держатомрегулювання в розробці вимог до ліцензування 

нових та модифікованих видів палива. Реалізація проекту успішно завершена в 

листопаді 2015 року. Розроблені проекти документів готуються до затвердження 

згідно вимог чинного законодавства України.  

2. Посилення можливостей Держатомрегулювання з проведення періодичної 

оцінки безпеки із використанням сучасних розрахункових кодів. Реалізація 

проекту успішно завершена. В рамках проекту в 2015 році 

Держатомрегулювання було передано на безоплатній основі розрахункові коди 

Risk Spectrum/Risk Watcher та проведено два сети учбових тренінгів з 

використання кодів. 
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В продовження започаткованого в 2014 році співробітництва 

Держатомрегулювання спільно з ДНТЦ ЯРБ та Норвезьким агентством з радіаційного 

захисту (NRPA) протягом 2015 року здійснювали реалізацію  наступних чотирьох 

проектів співробітництва: 

- Огляд регулюючої діяльності та підготовка звіту із визначеними ризиками та 

загрозами (реалізація проекту успішно завершилась у вересні 2015 року, 

очікується публікація фінальної  версії звіту); 

- Розробка регулюючих вимог щодо безпеки поводження з РАВ перед 

захороненням та під час остаточного захоронення. 

- Підтримка Держатомрегулювання в розробці нормативних документів з 

питань радіаційного захисту в медицині з метою приведення у відповідність 

вимогам національного законодавства до стандартів МАГАТЕ та вимог 

Директиви ЄС 2013/59/EURATOM 

- Підтримка Держатомрегулювання в розробці нормативних документів з 

посилення інституційного контролю за урановидобувними та переробними 

об’єктами. 

Також, окремо від реалізації діючих проектів співробітництва за підтримки 

NRPA 19-22 січня 2015 року в м. Київ відбувся семінар присвячений 10-річчю роботи 

Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання. 

Протягом 2015 року Держатомрегулювання здійснювало активне 

співробітництво в сфері ядерної та радіаційної безпеки із Шведським агентством з 

радіаційної безпеки (SSM). Забезпечувалась реалізація наступних проектів: 

- Інформаційна підтримка Державної інспекції ядерного регулювання України,  

розвиток та наповнення незалежного веб-ресурсу з питань ядерної безпеки, 

радіаційного захисту та нерозповсюдження ядерної зброї – www.Uatom.org.   

- Модернізація прикладного програмного забезпечення інформаційної системи 

Державного Регістру ДІВ. 

- Технічна підтримка Держатомрегулювання України з ведення бази даних з 

обліку ядерного матеріалу (STAR).     

- Технічна підтримка Держатомрегулювання України з розвитку вимог щодо 

управління старінням та довготермінової експлуатації АЕС.  

- Підвищення кваліфікації та навчання інспекторів Держатомрегулювання з 

питань фізичного захисту на базі навчального центру ім. Дж. Кузьмича.   

За підтримки SSM фахівці Держатомрегулювання в 2015 році брали участь у 

міжнародних заходах з питань нерозповсюдження зброї масового знищення та 

контролю, обліку ядерного матеріалу, зокрема підвищували кваліфікацію в рамках 6-ї 

щорічної Одеської літньої школи з питань нерозповсюдження (серпень 2015 року м. 

Одеса).  

В лютому 2015 року було започатковано новий проект співробітництва «Огляд 

поточного стану індивідуального моніторингу в Україні та оцінка спроможностей 

взаємодії в рамках Єдиної системи моніторингу та реєстрації індивідуальних доз».  

На запрошення SSM в 2015 році фахівці Держатомрегулювання приєднались до 

проекту з підготовки книги про становлення та розвиток ядерної енергетики та 

системи регулювання в Україні  «Nuclear History of Ukraine». 

В 2015 році активізувалось співробітництво із Сполученими Штатами Америки. 

В рамках взаємодії з Комісією ядерного регулювання США в 2015 році відбувся ряд 

важливих заходів: 
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- делегація Держатомрегулювання взяла участь 10 - 12 березня 2015 року у м. 

Вашингтон (США) в 27-ій щорічній конференції з обміну інформацією між 

регулюючими органами (RIC 2015); 

- З 30 березня по 2 квітня 2015 року в Києві пройшов семінар з питань фізичного 

захисту атомних електростанцій, організований КЯР США спільно з 

Держатомрегулювання, ДНТЦ ЯРБ та ДП НАЕК «Енергоатом». В рамках 

роботи семінару, для американських експертів було організовано візит до 

Южно-Української АЕС. 

- 2 -  4 червня 2015 року відбувся візит в Україну делегації КЯР США на чолі з 

Комісіонером Уільямом Остендорфом. В рамках візиту делегація КЯР США 

відвідала Хмельницьку та Чорнобильську АЕС.  

- 22 жовтня 2015 року у приміщенні ДНТЦ ЯРБ відбулась технічна нарада у 

форматі відео-конференції керівництва та фахівців Держатомрегулювання, 

ДНТЦ ЯРБ, ДП НАЕК «Енергоатом» та КЯР США з питань досвіду 

ліцензування відновлення будівництва енергоблоку № 2 АЕС Watts Bar в США.  

В рамках двостороннього співробітництва в 2015 році також було підписано 29 

квітня оновлену Угоду про співробітництво між Держатомрегулювання та Інститутом  

радіаційного захисту та ядерної безпеки Франції – IRSN.  

 

14. Дотримання антикорупційного законодавства 

 

Діяльність Держатомрегулювання щодо запобігання та протидії корупції у 2015 

році здійснювалась відповідно затвердженого Головою Держатомрегулювання 27 

лютого 2015 року Плану заходів Державної інспекції ядерного регулювання України 

щодо запобігання і протидії корупції на 2015 рік (далі План) 

Відповідно до вищезазначеного Плану для співробітників Держатомрегулювання 

та державних інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки України проводились 

консультації щодо заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру. Всі декларації співробітників були подані своєчасно без 

порушення термінів визначених законодавством.  

Але мав місце факт не подання декларації співробітників які звільнились у 2014 

році ( 4 особи) про що було повідомлено до Генеральної прокуратури України листом 

від 17.04.2015 р. № 26-10/2538. 

Відповідно до вимог антикорупційного законодавства України на власному 

вебсайті Держатомрегулювання, без порушення термінів, було розміщено декларації 

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік Голови і 

заступників Голови Держатомрегулювання. Також копії декларацій всіх 

співробітників Держатомрегулюваня було направлено до Державної фіскальної 

служби України для здійснення перевірки достовірності зазначених у деклараціях 

відомостей у терміни визначені законодавством. 

Для співробітників Держатомрегулювання та державних інспекцій з ядерної та 

радіаційної безпеки України було проведено ознайомлення (під особистий підпис) та 

надані роз’яснення щодо останніх змін у антикорупційному законодавстві України в 

2015 році. 

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» у 

Держатомрегулювання проводились спеціальні перевірки стосовно осіб, які 

претендують на зайняття посад державних службовців. 
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Протягом звітного періоду помічником Голови з питань запобігання і протидії 

корупції здійснювався постійний  контроль за виконанням наказу 

Держатомрегулювання щодо визначення виконавця державної експертизи (оцінки) з 

ядерної та радіаційної безпеки та визначення необхідності проведення зазначеної 

експертизи.         

Відповідно до вищезазначеного наказу Держатомрегулювання всі рішення 

оформлювались протоколами. В 2015 році було оформлено  610 протокольних рішень. 

Експертизу 414 документів виконано фахівцями ДНТЦ ЯРБ, 4 експертизи фахівцями 

Держцентрякості, 192 документа не потребували експертизи і було виконано оцінку 

документів фахівцями Департаменту з питань безпеки ядерних установок 

Держатомрегулювання. 

Враховуючи все вищевикладене можна  вважати, що у Держатомрегулювання 

дотримуються всіх встановлених вимог антикорупційного законодавства. В звітному 

періоди не мали місце порушення вимог антикорупційного законодавства України. В 

Держатомрегулювання немає осіб, щодо яких складено протоколи про вчинення 

адміністративних правопорушень пов’язаних з корупцією, осіб, звільнених з посади у 

зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційні правопорушення, а також 

виявлених конфліктів інтересів. Службові розслідування щодо порушення вимог 

антикорупційного законодавства не проводились. 

 

15. Взаємодія з громадськістю та ЗМІ  

 

Протягом 2015 року Держатомрегулювання проводився активний діалог з 

громадськістю відповідно до Плану консультацій з громадськістю 

Держатомрегулювання на 2015 рік, розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 

серпня 2011 року №736-р та з урахуванням зовнішніх викликів суспільству щодо 

стану ядерної та радіаційної безпеки.  

Актуальна інформація про стан ядерної та радіаційної безпеки у 2015 році 

оперативно оприлюднювалась (укр. та англ. мовами) на офіційному веб-сайті 

Держатомрегулювання (www.snrc.gov.ua), сторінці Держатомрегулювання у 

соціальній мережі Facebook та на допоміжному веб-сайті uatom.org. 

Держатомрегулюванням підготовлено щорічну Доповідь про стан ядерної та 

радіаційної безпеки в Україні. На виконання пп. 37 п. 4 Положення про Державну 

інспекцію ядерного регулювання України Доповідь була надіслана до Адміністрації 

Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України та профільних 

комітетів Верховної Ради України. Доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в 

Україні у 2014 була представлена 11 червня 2015 року ЗМІ під час прес-конференції 

Голови Держатомрегулювання та 18 червня 2015 року громадськості під час засідання 

Громадської ради при Держатомрегулювання. Доповідь українською та англійською 

мовами була оприлюднена на офіційному веб-сайті Держатомрегулювання.  

З метою реалізації права громадянського суспільства у підготовці та прийнятті 

рішень з питань ядерної та радіаційної безпеки на веб-сайті Держатомрегулювання 

було представлено на розгляд громадськості та зацікавлених сторін 22 питання у 

форматі електронних консультацій, за участі громадськості було розглянуто 11 питань 

у форматі відкритого засідання Колегії Держатомрегулювання, зокрема:  

- Про підсумки діяльності з регулювання ядерної та радіаційної безпеки за 2014 

рік і пріоритетні напрями на 2015 рік; 

http://www.snrc.gov.ua/
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- Про удосконалення системи нормативно-правових актів з питань ядерної та 

радіаційної безпеки; 

- Про виконання умов ліцензії на право провадження діяльності з будівництва та 

введення в експлуатацію ядерної підкритичної установки «Джерело нейтронів»; 

- Про стан виконання робіт з продовження строку експлуатації енергоблоку № 2 

ЮУАЕС; 

- Про ефективність зворотного зв’язку від розслідування порушень у роботі АЕС; 

- Про стан поводження з відпрацьованим ядерним паливом на Чорнобильській 

АЕС; 

- Про вдосконалення системи державної експертизи ядерної та радіаційної 

безпеки; 

- Про результати роботи державних підприємств, що належать до сфери 

управління Держатомрегулювання України, за 2014 рік та І півріччя 2015 року; 

- Про стан робіт по приведенню в екологічно безпечний стан об’єктів колишнього 

ВО «ПХЗ»; 

- Про результати самооцінки вимог нормативно - правових актів України з питань 

зняття з експлуатації на відповідність референтним рівням WENRA; 

- Про продовження  експлуатації енергоблоку № 2 Южно-Української АЕС у 

понадпроектний термін за результатами періодичної переоцінки безпеки. 

Протягом звітного періоду Державною інспекцією ядерного регулювання 

України було отримано 24 звернення громадян України за тематикою:  

- діяльність органу виконавчої влади – 8;  

- праця і заробітна плата – 5;  

- охорона здоров’я – 4;  

- екологія та природні ресурси – 2;  

- діяльність об’єднань громадян, релігія та міжконфесійні відносини – 1; 

- інформаційна політика, діяльність засобів масової інформації – 1;  

- фінансова, податкова, митна політика – 1;  

- соціальний захист – 1;  

- інше – 1.  

Громадяни зверталися до Держатомрегулювання із заявами/клопотаннями – 14 та 

скаргами – 10, які здебільшого надходили поштою – 12; а також через Урядову гарячу 

лінію – 6; Секретаріат Кабінету Міністрів України – 5 та інші органи влади – 1. Усі 

звернення були розглянуті у встановлені Законом України «Про звернення громадян» 

терміни, зокрема:  

- вирішено позитивно – 10;  

- дано роз’яснення – 5;  

- надіслано за належністю відповідно до статті 7 Закону України «Про 

звернення громадян» – 4;  

- не підлягали розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України «Про 

звернення громадян» – 4,  

- відмовлено в задоволенні – 1.  

Організація роботи направлена на забезпечення виконання вимог Закону України 

«Про доступ до публічної інформації» на постійному контролі у керівництва 

Держатомрегулювання. За звітний період до Держатомрегулювання надійшло 64 

запити на публічну інформацію. Запити переважно надходили на поштову адресу (44 

запити) та електронною поштою (20 запитів). 
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За категорією запитувачів запити на отримання інформації надійшли: 

− від громадян – 41; 

− від юридичних осіб – 4; 

− від громадських організацій – 11; 

− від представників засобів масової інформації – 8. 

Впродовж 2015 року запитувачі цікавилися: 

− правовою інформацією – 15; 

− інформацією довідково-енциклопедичного характеру – 29; 

− податковою інформацією – 3; 

− інформацією про стан довкілля – 4; 

− статистичними даними – 7; 

− науково-технічною інформацією – 5; 

− інформацією про товар (роботу, послугу) – 1. 

Усі запити були розглянуті відповідно до вимог чинного законодавства та у 

встановлені терміни. У більшості випадків запити на інформацію були вирішені 

позитивно, запитувачам було надано копії необхідних документів або відповідну 

інформацію. Водночас 3 запити було направлено належним чином розпорядникам 

інформації з одночасним повідомленням про це запитувачів, а у 5 випадках 

запитувачам було відмовлено в наданні інформації.  

З метою впорядкування роботи з громадськістю в Держатомрегулювання наказом 

від 18.12.2006  №194, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 січня 2007 

року за №8/13275 (зі змінами наказом від 27.10.2008 №177, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 13 листопада 2008 року за №1106/15797) затверджено 

Порядок особистого прийому громадян та участі у «гарячих» телефонних  лініях 

Голови, першого заступника та заступників Голови Держатомрегулювання. 

Інформація про проведення особистого прийому громадян та «гарячих» телефонних 

ліній Голови та заступників Голови щомісячно оновлюється на офіційному веб-сайті 

Держатомрегулювання та розміщується на дошці оголошень в приміщенні 

Держатомрегулювання. Протягом 2015 року Головою та заступником Голови 

Держатомрегулювання було проведено 21 особистий прийом громадян України та 21 

«гаряча» телефонна лінія. 

Протягом звітного періоду Держатомрегулюванням здійснювалася системна 

робота із Громадською радою. В поточному році році було оновлено склад 

Громадської ради при Держатомрегулювання. Під час установчих зборів, проведених 

у 2 етапи, було обрано Голову, заступника Голови та секретаря Громадської ради, до 

складу якої наразі входить 10 громадських організацій. Загалом відбулося 7 засідань 

Громадської ради, в ході яких обговорювалися актуальні питання ядерної та 

радіаційної безпеки, зокрема:  

- Доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки за 2014 рік; 

- Пріоритетні завдання та проблемні питання ядерної та радіаційної безпеки в 

Україні; 

- Маневрені режими на енергоблоці №2 Хмельницької АЕС; 

- Підсумки наради сторін за Об’єднаною конвенцією поводження з відпрацьованим 

паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами; 

- Людський фактор та безпека АЕС – зв’язок та виклики; 
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- Поводження з РАВ і спрямування коштів Державного фонду поводження з 

радіоактивними відходами згідно з «Загальнодержавною цільовою екологічною 

програмою поводження з радіоактивними відходами»; 

- Стан реалізації ініціатив Громадської ради, спрямованих на забезпечення 

незалежності і ефективної роботи Держатомрегулювання у відповідності з 

міжнародними зобов’язаннями України та пошук шляхів оптимізації і 

удосконалення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної 

безпеки; 

- Продовження терміну експлуатації енергоблоку №2 Южно-Української АЕС у 

понадпроектний термін. 

26 січня 2015 року у м.Києві проведено Міжнародний круглий стіл з питань 

аварійної готовності та реагування у сфері атомної енергетики, який було 

організовано Державною інспекцією ядерного регулювання України разом із 

Всеукраїнською екологічною громадською організацією «МАМА-86» під егідою 

європейської громадської мережі Nuclear Transparency Watch за підтримки Шведської 

агенції міжнародного розвитку та співробітництва. 

Круглий стіл привернув увагу широкого загалу, в роботі взяли участь понад 100 

учасників - представники центральних органів влади, регулятора, громадських 

організацій та ЗМІ, а також запрошені міжнародні експерти. Особливий інтерес та 

дискусію викликали такі доповіді: нормативно-правова база з питань аварійної 

готовності та реагування АЕС; організація проведення йодної профілактики серед 

населення, застосування інших контрзаходів у разі виникнення радіаційної аварії на 

АЕС; страхування від ризику радіаційного впливу під час використання ядерної 

енергії; єдина державна система цивільного захисту у контексті євроінтеграційних 

реформ; громадська оцінка стану аварійної готовності та реагування в ЄС: огляд 

дослідження NTW; попередні результати проекту PREPARE щодо аналізу дотримання 

Оргуської конвенції в контексті аварійної готовності та реагування у разі ядерний 

аварій; аварійна готовність та реагування у Словаччині.  

Під час заходу присутні мали можливість поділитись думками, досвідом, 

пропозиціями та зауваженнями. Матеріали круглого столу доступні за посиланням: 

http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/doccatalog/list?currDir=268304 . 

Держатомрегулюванням в жовтні-листопаді  2015 року проведено громадське 

обговорення проекту рішення Держатомрегулювання про можливість продовження 

експлуатації енергоблоку №2 Южно-Української АЕС. Ключовим етапом активного 

діалогу з суспільством стали громадські слухання, які 25 листопада 2015 року 

Держатомрегулюванням проведено в м. Южноукраїнськ за участі замовника проекту 

рішення НАЕК «Енергоатом». Захід викликав значну зацікавленість аудиторії. Участь 

у слуханнях взяли близько 600 осіб: мешканці регіону розташування Южно-

Української АЕС, представники  громадських організацій, журналісти центральних та 

регіональних ЗМІ. Свою думку висловили усі зацікавлені сторони - як прибічники, так 

і відверті противники атомної енергетики.  

Результати слухань були розглянуті 7 грудня 2015 року під час відкритого 

засідання Колегії Держатомрегулювання стосовно прийняття рішення із забезпечення 

довгострокової експлуатації енергоблоку №2 Южно-Української АЕС, а матеріали, 

підготовлені за результатами публічного громадського обговорення, оприлюднені на 

http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/doccatalog/list?currDir=268304
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офіційному веб-сайті Держатомрегулювання за посиланням: 
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/306541 . 

 

16. Управління Держатомрегулювання  

 

16.1 Система управління якістю 

 

У 2015 році Держатомрегулюванням продовжено вдосконалення функціонування 

Системи управління якістю (далі – СУЯ), що була запроваджена та діє в 

Держатомрегулювання з 2006 року.        

Відповідно до Положення про розподіл функціональних повноважень між 

Головою Держатомрегулювння та його заступниками, та у зв’язку із звільненням О. 

Макаровської з посади заступника Голови Держатомрегулювання  та призначенням на 

цю посаду Т. Кілочицької  було видано наказ Держатомрегулювання від 27.04.2015 р.  

№ 79  «Про внесення змін до наказу Держатомрегулювання від 27.09.2006 р. № 153» 

щодо призначення заступника Голови Т. Кілочицької Головним уповноваженим з 

питань запровадження та забезпечення функціонування системи управління якістю в  

Держатомрегулювання.  

          У зв’язку з введенням в дію нової структури та штатного розпису 

Держатомрегулювння внесено зміни  до складу Комісії з питань управління якістю,  до 

складу уповноважених з питань системи управління якістю в структурних підрозділах 

та до складу внутрішніх аудиторів системи управління якістю Держатомрегулювання. 

         Також в зв’язку з затвердженням нової структури Держатомрегулювання 

позапланово переглянуто та внесено відповідні зміни до документів СУЯ  

Держатомрегулювання.   

З метою подальшого розвитку СУЯ з 10 березня по 24 квітня 2015 року 

відбулося  проведення внутрішніх аудитів  центрального апарату Державної інспекції 

ядерного регулювання України відповідно до Програми, затвердженої  наказом 
Держатомрегулювання  № 35  від 25.02.2015 року. 

Загалом в Держатомрегулювання  було проведено 13 внутрішніх аудитів. За 

результатами аудитів  відмічено 3 позитивних спостереження та надано  3 

рекомендації.    

25-26 червня 2015 року Органом Сертифікації Міжгалузевого Центра Якості 

"ПРИРОСТ" було проведено наглядовий аудит системи управління якістю 

Держатомрегулювання на відповідність вимогам стандарту ISO 9001:2008,  що 

розповсюджується на надання  регуляторних послуг в сфері забезпечення ядерної та 

радіаційної безпеки.  

   У ході аудиту були  розглянуті питання політики Держатомрегулювання у сфері 

якості, планування системи управління якістю, орієнтації на замовника, внутрішнього 

інформування та аналіз з боку керівництва.  

       Також були перевірені  основні процеси Держатомрегулювння:  нормотворча, 

наглядова  та  дозвільна діяльність,  аварійна готовність, внутрішній аудит, 

інформування  і вивчення очікувань та рівня задоволеності споживачів, управління 

персоналом,  міжнародне співробітництво, виконання доручень вищих органів 

державної влади та розгляд звернень споживачів, управління невідповідною послугою 

тощо.  

http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/306541
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За висновками експертів система управління якістю Держатомрегулювання 

повністю відповідає вимогам  міжнародного стандарту ISO 9001:2008 (відсутні 

критичні невідповідності та невідповідності).  

Таким чином,  за результатами наглядового аудиту Орган сертифікації «Прирост» 

продовжив термін дії сертифікату відповідності системи управління якістю 

Держатомрегулювання  вимогам ISO 9001:2008  стосовно надання регуляторних 

послуг в сфері забезпечення ядерної та радіаційної безпеки.  

Сертифікат відповідності зареєстровано 12.08.2014 р. за № NQSP-0024/09-14,  він 

дійсний до 11.08.2017 року.   

Також протягом 2015 року Держатомрегулювання взято участь у заходах 

присвячених питання якості, що відбувалися на державному рівні.  

22 травня 2015 року  у Києві відбувся  9-ий Всеукраїнський з’їзд якості під 

девізом «Якість як національна ідея України». Під час з’їзду було обговорення  

досягнень і проблем у сфері якості та розробка загальнонаціональних підходів щодо 

суттєвого поліпшення якості продукції та послуг, підвищення ділової досконалості та 

соціальної спрямованості українських підприємств, організацій та установ як 

вирішального фактору поліпшення якості  життя громадян України та забезпечення 

конкурентоспроможності вітчизняної економіки.  

На запит Оргкомітету 9-го Всеукраїнського з’їзду якості було підготовлено звіт 

щодо стану виконання Держатомрегулювання висновків і рекомендацій Резолюції 8-го 

Всеукраїнського з’їзду якості під час реалізації державної політики у сфері 

забезпечення ядерної та радіаційної безпеки.  

12 листопада 2015 року 24-ий  Міжнародний форум «Дні якості в Києві - 2015», 

що проходив в межах Європейського тижня якості в Україні та був присвячений 

Всесвітньому дню якості, зокрема,  у  Науково-практичній конференції «Україна торує 

шлях до ЄС: як досягти конкурентоспроможності підприємств і економіки». Метою 

Форуму було привернути увагу уряду і громадськості до проблем якості, сприяти 

розвитку національного руху за якість і ділову досконалість, а також його інтеграції у 

аналогічний європейський і всесвітній рух.  

Зважаючи на все вищевикладене,  можна зробити висновок, що функціонування 

Системи управління якістю в Держатомрегулювання дисциплінує співробітників та 

сприяє покращанню ефективності, результативності і прозорості всієї системи 

державного регулювання  у сфері  ядерної та радіаційної безпеки. 

 

 16.2. Управління дозвільною діяльністю  

 

У Держатомрегулювання утворені Ліцензійні комісії для підготовки пропозицій 

щодо прийняття рішень про видачу, відмову у видачі, внесення змін, переоформлення, 

зупинення дії, анулювання і поновлення дії, видачу дублікатів ліцензій у сфері 

використання ядерної енергії, а саме: Ліцензійна комісія Держатомрегулювання, 

Ліцензійна комісія персоналу Держатомрегулювання, Ліцензійна комісія з питань 

ліцензування діяльності посадових осіб експлуатуючої організації 

Держатомрегулювання. Також утворені Ліцензійні комісії в територіальних органах 

Держатомрегулювання – державних інспекціях з ядерної та радіаційної безпеки. 

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» в 

Держатомрегулювання облаштований інформаційний стенд, інформаційні та 

технологічні картки адміністративних послуг. На веб-сайті Держатомрегулювання 
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розміщена інформація про надання адміністративних послуг (перелік 

адміністративних послуг, нормативно-правові акти, якими регулюються питання щодо 

розміру та порядку внесення плати за надання адміністративної послуги, інформаційні 

картки адміністративних послуг, які надаються Держатомрегулювання, з інформацією 

про: місце знаходження, розпорядок роботи Держатомрегулювання та її 

територіальних органів, контактні телефони, адреси електронної пошти, перелік 

необхідних документів, та спосіб їх подання, порядок надання адміністративних 

послуг). Розміщена інформація постійно підтримується у контрольному стані. 

Відповідно до Порядку формування, ведення Єдиного реєстру виданих ліцензій 

на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії, затвердженого 

наказом Держатомрегулювання 14.06.2013 N 64-од, крім зазначеного, на веб-сайті 

Держатомрегулювання розміщується Єдиний реєстр виданих ліцензій на провадження 

діяльності у сфері використання ядерної енергії. 

З метою підвищення ефективності ліцензійного процесу та вдосконалення СУЯ 

Держатомрегулювання було видано наказ від 13.08.2009 №  124 «Про вивчення рівня 

задоволеності ліцензіатів», яким було затверджено форму анкети для опитування 

ліцензіатів та  визначено процес цього опитування. Роботою фахівців 

Держатомрегулювання  щодо надання консультацій з отримання ліцензій  по 

персоналу та рівнем об’єктивності Ліцензійної комісії та Ліцензійної комісії по 

персоналу всі ліцензіати задоволені.  

За звітний період було організовано проведення 41 засідання Ліцензійної комісії 

(на яких розглянуто 114 ліцензійних справ, в т.ч. інших питань ліцензування, за 

результатами проведення підготовлено 41 протокол засідань Ліцензійної комісії та 19 

наказів щодо прийняття рішень про ліцензування).  

Відповідно до наказів щодо прийняття рішень про ліцензування готується 

інформація для розміщення на веб-сайті Держатомрегулювання про видані та 

анульовані ліцензії в сфері використання ядерної енергії. 

За 2015 рік Ліцензійною комісією Держатомрегулювання видано 10 доручень. 

Продовжувалось ведення Єдиного реєстру виданих ліцензій на провадження 

діяльності у сфері використання ядерної енергії, надається інформація з цього реєстру 

на запити. Зокрема значна кількість запитів надходить від правоохоронних органів. 

 

16.3. Управління кадрами  

 

Станом на 31 грудня 2015 року штатна чисельність працівників системи 

Держатомрегулювання становила: 

• 249 осіб, з них: 140 – центральний апарат, 25 – державні інспекції з ядерної 

безпеки на майданчиках АЕС, 84 – державні інспекції з ядерної та радіаційної безпеки 

(1 посада не відноситься до посад державних службовців), при цьому загальна 

фактична чисельність становила 190 осіб, з них: 107 – центральний апарат, 22 – 

державні інспекції з ядерної безпеки на майданчиках АЕС, 61 – державні інспекції з 

ядерної та радіаційної безпеки.  

Якісний склад щодо облікової кількості працівників (центральний апарат та 

державні інспекції з ядерної безпеки на майданчиках АЕС) складає: 

- до  35 років - 37 працівників; 

- від 36 до 45 років - 36 працівників; 

- від 46 до 55 років - 34 працівник;  
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- від 56 до 61 року - 21 працівників; 

- від 62 до 64 років - 1 працівник.  

На виконання пункту 38 витягу з протоколу № 13 засідання Урядового комітету 

з питань економічного розвитку та європейської інтеграції від 27.04.2015, а також 

зобов’язань Уряду, передбачених Меморандумом про економічну та фінансову 

політику в частині скорочення чисельності працівників органів виконавчої влади, 

інших державних органів та органів місцевого самоврядування та листа 

Міністерства фінансів України від 06.05.2015р. №31-08040-13-5/15207 з метою 

вжиття заходів з оптимізації структури та скорочення чисельності працівників органів 

виконавчої влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування  в 

Держатомрегулюванні з 01 червня 2015 року введені в дію структура та штатний 

розпис наказом Держатомрегулювання від 22.06.2015 №123 «Про введення в дію 

структури та штатного розпису на 2015 рік», здійснені заходи, передбачені 

законодавством у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці  та відбулось 

скорочення штатної чисельності працівників системи Держатомрегулювання на 49 

одиниць, з них центрального апарату на 23 одиниці, держінспекцій на АЕС на 10 

одиниць та регіональних держінспекцій з ядерної та радіаційної безпеки на 16 

одиниць.  

Заміщення вакантних посад державних службовців у Держатомрегулюванні 

проводиться на конкурсній основі після проведення спецперевірки, відповідно до 

діючого законодавства України.  

У 2015 році до структурних підрозділів Держатомрегулювання було прийнято  

4 особи (2 чоловіка та 2 жінки) та 3 особи, які пройшли конкурс, перед 

працевлаштуванням проходять спецперевірку.  

Із загальної чисельності працівників Держатомрегулювання – 70 % мають вищу 

технічну освіту та були прийняті на роботу в регулюючий орган після набуття 

досвіду роботи в галузі використання ядерної енергії, у тому числі в промисловості, 

проектних і наукових закладах.  

Слід зазначити, що протягом 2015 року, в порівнянні з попередніми роками,  

значно збільшилась плинність кадрів (кількість звільнених працівників – 27 осіб), в 

тому числі 11 осіб  завдяки призупиненню виплати пенсій працюючим пенсіонерам.  

При працевлаштуванні осіб на вакантні посади державних службовців 

створюються умови для їх професійної адаптації на робочому місці, а саме: в 

Держатомрегулюванні запроваджено механізм наставництва. До прийнятих осіб 

прикріплюються досвідчені фахівці, які надають новим працівникам методично-

консультативну допомогу щодо повноцінного виконання посадових обов’язків, у тому 

числі для професійної адаптації державних інспекторів проводиться спеціальне 

навчання, яке здійснюється відповідно до індивідуальної програми підготовки, яка 

складається на підставі кваліфікаційних вимог посадової інструкції державного 

інспектора та чинного законодавством України, відповідно до Положення про 

проведення кваліфікаційної атестації посадових осіб Державної інспекції ядерного 

регулювання України, які безпосередньо виконують функції з державного регулювання 

ядерної та радіаційної безпеки (наказ Держатомрегулювання України від 23 січня 

2006р. № 9, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 1 лютого 2006р. за № 

89/11963). Окрім отримання спеціальних знань, державні інспектори набувають 

практичний досвід, приймають участь в інспекційних перевірках та беруть участь у 

навчальних курсах та семінарах.  
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За період з січня по грудень 2015 року було проведено 2 засідання 

кваліфікаційної комісії, 4 працівники пройшли первинну кваліфікаційну атестацію, 

яким присвоєно статус державного інспектора.  

У системі Держатомрегулювання працює 123 державних інспектори, з них: 73 – у 

центральному апараті та державних інспекціях з ядерної безпеки на майданчиках АЕС, 

50 – у регіональних державних інспекціях з ядерної та радіаційної безпеки.     

Відповідно до Закону України «Про очищення влади», Порядку проведення 

перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених 

частинами третьою і четвертою статті 1 Закону україни «Про очищення влади», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року  

№ 563, а також згідно з планом проведення перевірок відповідно до Закону України 

«Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 16 жовтня 2014 року № 1025-р, Держатомрегулюванням були здійснені відповідні 

заходи щодо організації проведення перевірки достовірності відомостей щодо 

застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону 

україни «Про очищення влади», а саме: 

• в березні 2015 року були направлені до органів перевірки запити відносно 

керівників структурних підрозділів Держатомрегулювання, керівників та заступників 

керівників територіальних органів, керівників державних підприємств, що належать до 

сфери управління Держатомрегулювання. За результатами отриманих висновків 

органів перевірки, було підготовлено 41 довідку про  результатами перевірки, 

передбаченої Законом України «Про очищення влади»  (про проходження 

«люстрації»); 

• в листопаді 2015 року були направлені до органів перевірки 52 запити відносно 

інших посадових осіб Держатомрегулювання.  

Держатомрегулювання  велику увагу приділяє питанню професійної підготовки 

своїх працівників, від професійних знань і умінь яких в значній мірі залежить ядерна 

та радіаційна безпека держави. В свою чергу персонал Держатомрегулювання 

професійно виконує свої обов‘язки, підтримує належний службовим обов‘язкам рівень 

компетентності і знань, усвідомлюючи при цьому, ступінь своєї відповідальності за 

прийняті рішення.  

Працівники Держатомрегулювання постійно підвищують кваліфікацію за 

різними навчальними програмами, у тому числі за рахунок міжнародної технічної 

допомоги.  

У 2015 році підвищили кваліфікацію, з видачею відповідних документів про 

освіту (свідоцтва, сертифікати, тощо), 235 осіб системи Держатомрегулювання, з них 

181 державний інспектор, в тому числі за рахунок міжнародної технічної допомоги – 

80 осіб.  

З загальної кількості підвищили кваліфікацію 67 працівників державних 

інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки, з них 62 державних інспектори, в тому 

числі за рахунок міжнародної технічної допомоги – 5 осіб.  

За рахунок бюджетного фінансування Держатомрегулювання підвищили 

кваліфікацію 7 працівників, з них 1 працівник державної інспекції з ядерної та 

радіаційної безпеки.  

Крім цього, державні службовці Держатомрегулювання підвищують свій 

професійний рівень, беручи участь у навчальних семінарах, організатором яких є 

державне підприємство «Державний науково – технічний центр з ядерної та 
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радіаційної безпеки», що належить до сфери управління Держатомрегулювання (далі – 

ДНТЦ ЯРБ) та у технічному навчанні, яке запроваджено для працівників системи 

Держатомрегулювання, згідно з наказом Держатомрегулювання від 14.09.2012 № 112-

о «Про технічне навчання державних службовців Держатомрегулювання України».  

У 2015 році брали участь у навчальних семінарах в ДНТЦ ЯРБ  

47 працівників Держатомрегулювання, в тому числі 41 державний інспектор та у 

технічному навчання 107 працівників, з них 3 працівника державної інспекції з 

ядерної та радіаційної безпеки, в тому числі 50 державних інспекторів. 

У 2015 році, відповідно до наказу Держатомрегулювання України від 09.08.2013 

№ 88 «Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної 

інспекції ядерного регулювання України», зареєстрованого у Міністерстві юстиції 

України 29 серпня 2013 року за №1484/24016, здійснювались заходи щодо відзначення 

працівників системи Держатомрегулювання. За період 2015 року було візначено 

відомчими заохочувальними відзнаками 95 осіб, в тому числі і колишніх працівників 

системи Держатомрегулювання, а саме:  

- Подякою Державної інспекції ядерного регулювання України – 37 осіб, з них: 20 

– працівників центрального апарату, 4 – працівника державних інспекцій з ядерної 

безпеки на майданчиках АЕС, 6 – працівників регіональних державних інспекцій з 

ядерної та радіаційної безпеки, 3 – працівника державного підприємства «Державний 

науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки» та 4 – колишніх працівника 

Держатомрегулювання; 

- Грамотою Державної інспекції ядерного регулювання України – 37 осіб, з них: 

24 – працівника центрального апарату, 2 – працівника державних інспекцій з ядерної 

безпеки на майданчиках АЕС, 1 – працівник регіональної державної інспекцій з 

ядерної та радіаційної безпеки, 5 – працівників державного підприємства «Державний 

науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки», 2 – радника Голови 

Держатомрегулювання та 3 – колишніх працівника Держатомрегулювання; 

- Почесною грамотою Державної інспекції ядерного регулювання України – 16 

осіб, з них: 8 – працівників центрального апарату, 2 – працівника державних інспекцій 

з ядерної безпеки на майданчиках АЕС, 3 - працівника державного підприємства 

«Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки» та 3 – 

колишніх працівника Держатомрегулювання; 

- нагрудним знаком «За сумлінну працю» Державної інспекції ядерного 

регулювання України – 5 осіб, з них: 1 – працівник центрального апарату, 1 – 

працівник державного підприємства «Державний науково-технічний центр з ядерної 

та радіаційної безпеки» та 3 – колишніх працівника Держатомрегулювання.  

 

16.4. Управління фінансами 

 

Держатомрегулювання повністю утримується за рахунок державного бюджету та 

є неприбутковою.  

Держатомрегулюванням  протягом звітного періоду були розроблені плани 

діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди. Організовано 

та забезпечено на підставі плану діяльності та індикативних прогнозних показників 

бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди складання кошторису на 2015 

рік (з послідуючим його затвердженням Міністерством фінансів України) та 

бюджетного запиту на 2016 та 2017-2018 роки.  
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Держатомрегулювання отримує бюджетні призначення шляхом їх затвердження у 

законі про Державний бюджет України  на виконання наступних бюджетних програм: 

5271010 «Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання» (видатки 

споживання); 

5271020 «Забезпечення ведення Державного регістру джерел іонізуючого 

випромінювання та прикладні дослідження у сфері ядерного регулювання». 

 

Щодо КПКВК 5271010 «Керівництво та управління у сфері ядерного 

регулювання». 

Затверджений Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік»  із 

змінами обсяг бюджетних призначень за КПКВК 5271010 за загальним фондом 

державного бюджету становив 23250,3 тис. грн.  

Фактичний обсяг фінансування із державного бюджету у 2015 році склав 23156,1 

тис. грн. та повернуто до бюджету 31.12.2014 року залишок асигнувань 94,1 тис.грн.. 

Фінансування програми складає 100%. Фактичне виконання бюджетної програми 

складає 99,6 %. 

Станом на 01.01.2016 року за Держатомрегулюванням України зареєстрованої 

кредиторської заборгованості в органах державної казначейської служби не має. 

Кредиторська заборгованість за КПКВК 5271010 станом на 01.01.2015 р. в розмірі 28,1 

тис. грн., яка утворилась внаслідок особливих умов, а саме виконання органами 

Державної казначейської служби України абзацу 2 підпункту 11 постанови КМУ від 1 

березня 2014 р. № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат 

бюджету» була погашена у 1 кварталі 2015 року за рахунок коштів звітного періоду.  

Дебіторська заборгованість за КПКВК 5271010 станом на 01.01.2016 року 

відсутня. 

У грудні 2015 року Держатомрегулювання відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 09 грудня 2015 року № 1013 «Про упорядкування структури 

заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких 

нормативно-правових актів»  підвищила посадові оклади працівникам на 25% за 

рахунок коштів передбачених у бюджеті на звітний період без додаткового 

фінансування та ввела в дію з 01 грудня 2015 року штатний розпис за новими 

посадовими окладами. 

Протягом звітного періоду заробітна плата в Держатомрегулюванні та її 

територіальних органах виплачувалась своєчасно та в повному обсязі. Заборгованість 

з виплати заробітної плати відсутня. 

 

Щодо КПКВК 5271020 «Забезпечення ведення Державного регістру джерел 

іонізуючого випромінювання та прикладні дослідження у сфері ядерного 

регулювання». 

Ведення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання. 

Затверджений Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік»  із 

змінами обсяг бюджетних призначень за КПКВК 5271020 на ведення Державного 

регістру джерел іонізуючого випромінювання за загальним фондом державного 

бюджету становив 327,4 тис. грн.  

Фактичний обсяг фінансування із державного бюджету у 2015 році склав 327,4 

тис. грн. Освоєно за бюджетною програмою 327,4 тис. грн. Фактичне виконання 

бюджетної програми складає 100 %.  



 45 

Прикладні дослідження у сфері ядерного регулювання. 

У затвердженому Законі України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» 

із змінами не передбачено обсягу бюджетних призначень за КПКВК 5271020 на 

проведення прикладних досліджень за загальним фондом державного бюджету. План 

прикладних досліджень у сфері ядерного регулювання на 2015 рік не затверджувався. 

 

16.5. Контроль виконання 

 

Протягом 2015 року центральним апаратом Держатомрегулювання отримано 

вхідних документів 9973 (у 2014 – 10731), у тому числі: 

листів від ЦОВВ і підприємств та організацій 9877 (у 2014 – 10086). 

запитів на публічну інформацію 66 (у 2014 – 61), 

звернень громадян України 30 (у 2014 – 79). 

 

Протягом 2015 року Держатомрегулювання опрацювано актів і доручень від 

вищих органів державної влади, які підлягали контролю (далі – контрольні документи) 

485(у 2014 – 505), з них від: 

Кабінету Міністрів України 438 (у 2014 – 482),  

Верховної Ради України 17 (у 2014 – 7),  

Ради національної безпеки України 12 (у 2014 – 5),  

Адміністрації Президента України 11 (у 2014 - 9). 

 

За січень-грудень 2015 року підготовлено листів Держатомрегулювання 8596 (у 

2014 - 8141), з них на виконання контрольних документів 583. 

За 2015 рік поставлено на облік та опрацьовано 177 документів з грифом «Для 

службового користування». 

Крім цього на постійному (щотижневому, щомісячному, щоквартальному та 

щорічному) контролі перебували майже 130 періодичних контрольних доручень 

вищих органів влади (надіслані до Держатомрегулювання за період 2001-2015). 

У 2015 році на обліку знаходиться 237 (у 2014 – 195) наказів Голови та 

заступників Голови з основної діяльності та 16 (у 2014 – 19) – з адміністративно-

господарської діяльності. 

Аналіз виконання наказів з основної діяльності виявив, що більшість завдань 

виконані. На даний час на виконанні залишаються ряд завдань, термін виконання яких 

2016 рік.  

Під особливим контролем у 2015 році було виконання завдань, визначених: 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 847-р № «Про 

імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони та ЄС, 

Європейським Співтовариством з атомної енергії з іншої», 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 213-р «Про 

затвердження плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів 

України та Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» у 2015 році», 

протокольним дорученням Президента України від 02 вересня 2015 року щодо 

виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо поточного та 

щоквартального  виконання завдань, визначених рішеннями РНБО та актами 

Президента України. 
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ВИСНОВКИ 

 

Отже, враховуючи вищезазначене у  2015 році Держатомрегулювання 

забезпечено регулювання ядерної та радіаційної безпеки та захищеності та виконання 

пріоритетних завдань, визначені актами і дорученнями Президента України, Уряду 

України, рішеннями Ради національної безпеки та оборони України, що були 

спрямовані на забезпечення ядерної та радіаційної безпеки і захищеності, у тому числі 

у рамках реалізації положень Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством 

з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, 

Національного плану з реалізації положень Комюніке Сеульського саміту з ядерної 

безпеки на 2013-2014 роки, Комплексного плану заходів щодо реалізації положень 

нової редакції Проектної загрози ядерним установкам, ядерним матеріалам, 

радіоактивним відходам, іншим джерелам іонізуючого випромінювання в Україні. 

Таким чином, у 2015 році злагоджена, системна та послідовна робота 

структурних підрозділів центрального апарату Держатомрегулювання і Державних 

інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки дозволила забезпечити ядерну безпеку та 

захищеність, радіаційний захист населення, персоналу та навколишнього природного 

середовищ, дотримання міжнародних режимів гарантій нерозповсюдження ядерної 

зброї, безпеки та захищеності. 
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Додаток до Звіту №1 

 

Звітна інформація  

про підсумки роботи державних інспекцій  

з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання  

у 2015 році  

 

 

Південно-східна держінспекція 

 

1. Результати виконання основних завдань 

Південно-східна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки 

Держатомрегулювання (далі – Південно-східна держінспекція) здійснює діяльність у 

регіоні, який включає Донецьку, Запорізьку та Луганську області і є одним з найбільш 

промислово розвинутих та техногенно-навантажених регіонів в Україні.  

Південно-східна держінспекція здійснює регулюючий контроль за діяльністю 

близько 1000 суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії: майже 800 з 

них працюють у медицині, решта – в інших галузях господарства. Найбільшими 

користувачами радіонуклідних ДІВ є підприємства вугільної, металургійної та 

гірничовидобувної галузей господарства.  

Внаслідок військової агресії з боку Російської Федерації та ведення бойових дій 

на сході України в умовах відсутності державного регулюючого контролю ядерної та 

радіаційної безпеки з боку України опинились 73 суб’єкти господарювання (у тому 

числі 8 закладів, які мають високоактивні ДІВ І категорії з активністю понад 1000 

Кюрі), у яких використовуються понад 1200 одиниць закритих радіонуклідних ДІВ. 

2. Організація роботи Південно-східної держінспекції 

Протягом 2015 року Південно-східною держінспекцією опрацьовано більше 600 

вхідних документів. Підготовлені відповіді на 400 листів, що включають: контрольні 

доручення Кабінету Міністрів України, Держатомрегулювання, місцевих органів 

виконавчої влади та самоврядування, правоохоронних органів тощо. Розглянуто 1 

запит на публічну інформацію. Порушень строків розгляду документів та виконання 

доручень не було. 

3 Участь у нормотворчій роботі 

Протягом року  розглянуто та надано пропозиції та зауваження до проектів НПА: 

- «Положення про проходження спеціального медичного обстеження  

державними інспекторами Державної інспекції ядерного регулювання України»;  

- «Методичні рекомендації з розрахунку розміру штрафних санкцій, які 

накладаються на суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, а також за 

порушення посадовими особами правил і норм ядерної та радіаційної безпеки та за 

невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб Держатомрегулювання». 

4. Дозвільна діяльність 

Одним із пріоритетних напряків діяльності з регулювання ядерної та радіаційної 

безпеки у 2015 році було забезпечення ліцензування діяльності, пов’язаної з 

використанням ДІВ. 

Станом на 01.01.2016 у зоні відповідальності Південно-східної держінспекції 

439 суб’єктів мають ліцензії на провадження діяльності з використання ДІВ. З них 294 
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використовують ДІВ у медицині, 126 – у промисловості, 19 – виконують роботи з 

технічного обслуговування, ремонту, монтажу ДІВ. 

У 2015 році у Південно-східній держінспекції відбулось 22 засідання 

ліцензійної комісії держінспекції, на яких розглянуто та прийняті позитивні рішення 

по 50 ліцензійним справам. Видано 6 ліцензій, переоформлено 5, продовжено строк дії 

21 ліцензії, внесено 17 змін, видано 1 дублікат ліцензії. Відповідно до Закону України 

«Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» 

продовжили свою дію на період проведення антитерористичної операції дозвільні 

документи 19 суб’єктів діяльності з використання ДІВ. 

Станом на 01.01.2016 в регіоні 828 суб’єктів діяльності зареєстрували ДІВ у 

Державному регістрі ДІВ. Протягом року зареєстровано 67 ДІВ.  

5. Наглядова діяльність 

У 2015 році планом наглядової діяльності Південно-східної держінспекції 

передбачалось проведення 32 інспекцій та інспекційних обстежень. У зв’язку з дією 

мораторію на проведення перевірок суб’єктів господарської діяльності, що 

здійснюють діяльність у зоні проведення антитерористичної операції, фактично 

проведено 22 інспекції та інспекційні обстеження. За їх результатами видано 15 

приписів щодо усунення порушень законодавства. 

 

У 1 кварталі поточного року проведено аналіз 150 звітів суб’єктів діяльності про 

стан радіаційної безпеки за 2014 рік. Здійснювався контроль за виконанням особливих 

умов ліцензій. 

Протягом року забезпечувалось виконання такого пріоритетного завдання як 

державний нагляд за дотриманням законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної 

та радіаційної безпеки при здійсненні діяльності, пов’язаної з використанням ДІВ на 

підприємствах, які перебувають у скрутному фінансово-економічному стані, 

підприємствах-банкрутах, у тому числі при завершенні ними такої діяльності. Так, 

через фінансові труднощі, що склались у ПП «Санаторій «Металург», підприємство 

опинилось в умовах відсутності можливості виконання заходів, необхідних для 

завершення діяльності з використання ДІВ у повному обсязі. Враховуючи це, 

Південно-східна держінспекція виступила з пропозицією включити це підприємство 

до списку підприємств для надання міжнародної технічної допомоги для передачі ДІВ 

на зберігання спеціалізованому підприємству. 

6. Інші важливі напрямки діяльності 

Протягом 2015 року Південно-східною держінспекцією організовано 

проведення у ДП «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної 

безпеки» (ДП «ДНТЦ ЯРБ») чотирьох державних експертиз ядерної та радіаційної 

безпеки проектів використання ДІВ суб’єктами діяльності у медицині. Розглянуто 4 

звіти про виконання державної експертизи, що надійшли від ДП «ДНТЦ ЯРБ» та 

стільки ж відповідних висновків. Всі висновки були позитивними, затверджені 

керівництвом Південно-східної держінспекції і передані замовникам експертизи для 

виконання. Південно-східна держінспекція інформувала  проектувальників про чинні 

вимоги до проектування, розміщення і організації роботи суб’єктів діяльності у сфері 

використання ядерної енергії та необхідність їх дотримання.  

 

7. Радіаційні аварії 



 49 

Протягом 2015 року в зоні відповідальності Південно-східної держінспекції 

було зафіксовано 3 радіаційні інциденти: 2 випадки постачання на металургійне 

підприємство (ПАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь») радіаційно-забрудненого 

металобрухту та 1 випадок виявлення у незаконному обігу на непідконтрольній 

України території (ПАТ «Єнакіївський металургійний завод») ДІВ, яке 

використовувалось у МПП «БІК» на території Свердловського району Луганської 

області. Інформація про всі радіаційні інциденти була направлена до 

Держатомрегулювання. 

Крім того, протягом 2015 року Південно-східна держінспекція отримала 

офіційну інформацію від 3 ліцензіатів у сфері використання ядерної енергії про 

неможливість забезпечити фізичний захист ДІВ внаслідок захоплення об’єктів 

озброєними формуваннями так званих ДНР та ЛНР (Луганська митниця, ТОВ 

«Комбінат Каргілл», ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча»). 

Провівши аналіз ситуації, що склалась у зоні проведення АТО, було зроблено 

висновки, що основними загрозами є потрапляння ДІВ та РАВ з непідконтрольної 

Україні території у незаконний обіг, що може призвести до опромінення населення та 

радіоактивного забруднення навколишнього природного середовища внаслідок 

розгерметизації ДІВ або використання їх у вигляді «брудної» бомби. У зв’язку з цим 

Південно-східною держінспекцією було надано до Держатомрегулювання пропозиції 

щодо посилення контролю над ДІВ та РАВ з непідконтрольних територій з метою 

зменшення загроз їх потрапляння у незаконний обіг та оцінка ризиків наслідків втрати 

регулюючого контролю над ними. 

З метою взаємодії на випадок виникнення надзвичайних ситуацій із загрозою 

радіаційного впливу на населення було запроваджено взаємний обмін інформаційними 

листами з органами державної виконавчої влади про подібні випадки. Перелік 

контактних телефонів Південно-східної держінспекції для екстреного інформування 

було надано до обласних державних адміністрацій Донецької, Луганської та 

Запорізької областей. Також було надано переліки об’єктів діяльності у сфері 

використання ядерної енергії з високим ступенем ризику на території цих областей. З 

метою своєчасного оповіщення і передачі інформації про виникнення надзвичайних 

ситуацій із загрозою радіаційного впливу на населення, ліцензіатам, які 

використовують радіонуклідні ДІВ, було запропоновано терміново переглянути 

аварійні плани в частині актуалізації контактних даних для екстреного зв’язку. 

Пріоритети роботи на 2016 рік 

1. Контроль стану забезпечення радіаційної безпеки при використанні 

радіонуклідних ДІВ, стану фізичного захисту радіонуклідних ДІВ та сховищ для їх 

зберігання. 

2. Контроль за системою обліку ДІВ та їх рухом. 

3. Взаємодія з державними органами виконавчої влади з метою попередження 

крадіжок та несанкціонованого використання ДІВ. 

4. Моніторинг ситуації в зоні проведення АТО, накопичення інформації про 

стан забезпечення радіаційної безпеки на підприємствах, які використовують ДІВ та 

знаходяться на непідконтрольних української владі території. 

5. Вжиття заходів щодо повернення під регулюючий контроль ДІВ, які можуть 

бути втрачені на окремих територіях Донбасу (після закінчення АТО). 
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Південна держінспекція 

 

1. Регулювання  безпеки поводження з джерелами іонізуючого 

випромінювання  

 

Дозвільна діяльність та оцінка безпеки 

Станом на 30.12.2015 діє 225 ліцензій на використання джерел іонізуючого 

випромінювання, виданих Південною державною інспекцією з ядерної та радіаційної 

безпеки. У 2015 році  видано 13 ліцензій, 32 внесено зміни, анульовано 1. Всього 163 

ліцензій видано медичним закладам, 45 ліцензій промисловим об’єктів, 16 ліцензіатів 

здійснюють технічне обслуговування та 1 митниця. 

На території Одеської області у зоні відповідальності Південної митниці 

Міндоходів України на території морських торгівельних портів та сухопутних пунктів 

пропуску через державний кордон України одночасно використовувалися потужні 

мобільні доглядові установки митного контролю ( «Rapiscan Eagl Mobile M4507» 

(генеруючи ДІВ), 1од. «ZBV» (генеруюче ДІВ) та «Vacis Mobile Co-60» (радіонуклідне 

ДІВ) (Південна митниця), планується використання подібної установки («Vacis Mobile 

Co-60») Херсонською митницею). 

Протягом  2015 року на території Південного регіону (Одеській, Миколаївській 

та Херсонській областях) введення в експлуатацію підприємств, організацій та 

установ, які використовують нові радіаційні технології не було. 

Південною держінспекцією державні експертизи проектів нових ДІВ медичного 

та промислового застосування у 2015році не проводились. 

Наглядова діяльність 

Протягом 2015 року проводилися інспекції, інспекційні обстеження суб’єктів 

діяльності з використання та виробництва ДІВ: 

Здійснено державний нагляд на 31 об’єкту, в тому числі проведено інспекційне 

обстеження 8 об’єктів .  

За результатами державного нагляду складено 10 приписів, притягнуто до 

адміністративної відповідальності 2 особи та стягнуто штрафів до державного 

бюджету на суму 680 гривен. 

Проведено оцінку 130 звітів про стан радіаційної безпеки за 2014 рік 

Ліцензіатів, які знаходяться на території Одеської, Миколаївської та Херсонської 

областей, в тому числі: Одеська область – 58 звітів, Миколаївська область – 41 звіти, 

Херсонська область – 31 звітів. 

За результатами аналізу встановлено, що Ліцензіатами у 2015 році в основному 

забезпечувався необхідний рівень радіаційної безпеки при проведенні діяльності з 

джерелами іонізуючого випромінювання. Радіаційних аварій та інцидентів з ДІВ у 

звітному періоді не було зафіксовано. 

Більша частина порушень з питань радіаційної безпеки при здійсненні 

діяльності з використання ДІВ було виявлено у медичних установах (більша частина 

перевіряємих установ є медичними закладами) пов’язана з недостатнім фінансуванням 

медичних закладів та проведенням реорганізацій в медичних установах (зміни 

юридичної особи та зміни відповідальних осіб). 

Питання поводження з відпрацьованими ДІВ знаходиться на постійному 

контролю Південної держінспекції (у рамках виконання вимог Податкового кодексу). 

В результаті, у 2015 році передано до ДСП «Одеський державний міжобласний 
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спеціальний комбінат» 120 од. ДІВ (в тому числі в межах міжнародних програм 

допомоги 1 од.) з п’яти підприємств та установ Південного регіону, переведених до 

категорії РАВ.  

 

Забезпечення державної реєстрація ДІВ 

Всього у Південному регіоні на кінець 2015 року  зареєстровано 388 власників 

джерел іонізуючого випромінювання. З них 47 власників мають радіонуклідні 

джерела,  290 власників - генератори випромінювання (рентгенустановки). Розбіжність 

у цифрах пояснюється тим, що частина власників мають одночасно радіонуклідні 

джерела та рентгенівські установки. У Регістрі зареєстровані як ліцензіати так і 

суб’єкти, які використовують ДІВ, діяльність з якими звільняється від ліцензування.  

Протягом 2015 пройшли державну реєстрацію 86 джерел. Детальна інформація 

за видами зареєстрованих джерел та місцезнаходженням  подається у таблиці:  

Зауважимо, що кількість джерел, переведених до категорії РАВ, не входять  

відпрацьовані ДІВ, які власники передають УДВП «Ізотоп» для підготовки та передачі 

на захоронення. 

 

Підвищення рівня безпеки та збереженості відпрацьованих ДІВ 

У 2015 році Держатомрегулювання України продовжувало організовувати 

роботи з підвищення рівня безпеки відпрацьованих ДІВ. 

Усі радіонуклідні ДІВ, що використовуються у практичній діяльності в решті 

решт перетворюються у РАВ тому головним у  забезпечення радіаційної безпеки в 

Україні є поводження з радіоактивними відходами.  

На території Південного регіону діяльність з поводження з РАВ здійснює 

розташований в Іванівському районі Одеській області Одеський державний 

міжобласний спецкомбінат УкрДО «Радон» (далі ОДМС УкрДО«Радон»). На 

теперішній час технологія поводження з РАВ передбачає довгострокове зберігання 

радіоактивних відходів, що утворились в установах і на підприємствах Одеської, 

Миколаївської, Херсонської областей та АР Крим, тобто захоронення РАВ в 

приповерхневих сховищах не здійснюється. 

Протягом 2015 року до ОДМСК УкрДО Радон передано РАВ від суб’єктів 

Одеської та Миколаївської області: Кілійській СРЗ (1 ДІВ – 03.06.15), Миколаївський 

облонкодиспансер (через УДВП "Ізотоп") (1 ДІВ 11.06.15), ДУМНС в Одеській обл. 

(ситуація на пр.Шевченко) (3 ДІВ 10.07.15), ДП "Одеський авіаційний завод" (71 ДІВ – 

14.09.15), ВП"Южно-Українська АЕС" (14 ДІВ – 16.09.15, 28 ДІВ – 24.09.15), 

Комунальний заклад "Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня" (1 ДІВ – 18.09.15), 

ТОВ "Полімер ПАК" (Вознесенська філія) (1 ДІВ – 04.12.15) 

Прийом РАВ на Одеський ДМСК за період з 01.01.15 по 31.12.15 

Реагування на інциденти, пов’язані з втратою контролю за ДІВ 

Щодо інформації про радіаційні інциденти та виявлення радіоактивних 

матеріалів у незаконному обігу на території Південного регіоні протягом 2015 року, то 

зазначимо, що: 
У травні місяці прийнято участь у перевірці факту виявлення у квартирі (за 

адресою м. Одеса проспект Шевченка) джерел іонізуючого випромінювання. Виявлені 
ДІВ передані на зберігання до ОДМСК УкрДО «Радон». 

У червні місяці проведена перевірка інформації СБУ, що на території ТОВ 
«Істріан» (м. Одеса, вул. Косовського,2) щодо можливого виявлення установки з 
джерелами іонізуючого випромінювання у незаконному обігу. Факти викладені у листі 
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підтвердження не знайшли. Виміри потужності дози гамма випромінювання за 
вказаною адресою не виявили перевищення фонових значень . 

Взаємодія з органами влади, ліцензіатами, громадськістю 

У 2015 році Південна держінспекція взаємодіяла з різними державними 

органами місцевої влади та територіальними органами інших органів виконавчої 

влади з питань: 

- здійснювалась взаємодія з Головними управліннями Міндоходів у Одеській, 

Миколаївській та Херсонській областей щодо виконання вимог Податкового Кодексу 

України, в частині, оподаткування утворення радіоактивних відходів та тимчасового їх 

зберігання понад установлений особливими умовами ліцензії строк; 

- за 2015 рік співробітниками Південної держінспекції було надано більш 150 

консультацій з різних питань радіаційної безпеки при використанні джерел 

іонізуючого випромінювання, організації роботи з використанням ДІВ, ліцензування 

діяльності з використанням ДІВ та інше, що свідчить про постійну роботу Південної 

держінспекції з питання надання консультацій з питань основної діяльності Південної 

держінспекції, саме з питань забезпечення радіаційної безпеки; 

- протягом 2015року Південною держінспекцією проводилась робота зі 

зверненнями громадян щодо надання інформації відповідно до вимог Закону України 

«Про доступ до публічної інформації». Було розглянуто та надано відповідь на 4 

звернення громадян України. 

- також протягом 2015 року було прийнято участь у 73-х судових справах (у 

Одеському апеляційному адміністративному суду та у Одеському Окружному 

адміністративному суді). Значна частина справ була виграна, а саме 70 судових справ; 

- відповідно до Положення про взаємодію між Держатомрегулювання України 

та Міністерством охорони здоров’я України з питань державного регулювання 

радіаційної безпеки, затвердженого спільним наказом Держатомрегулювання та МОЗ 

від 12.02.09 № 28/82, Південна держінспекція здійснювався взаємодію з державними 

управліннями Міністерства охорони здоров’я України Південного регіону в межах 

питань радіаційної безпеки; 

- також протягом 2015 році забезпечено виконання розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 03.08.2011 №736-р щодо забезпечення відкритості і доступності 

інформації, пов’язаної з використанням ядерної енергії, а також підвищення рівня 

культури ядерної безпеки в атомній енергетиці. Південною держінспекцією 

проводилася освітня робота зі студентами Одеського національного політехнічного 

університету, учасниками науково-практичного семінару з питань утилізації медичних 

(в тому числі радіоактивних відходів) також надавалися консультації представникам 

організацій та установ, які зверталися з питань радіаційної безпеки до інспекції. 

Пріоритетні напрями  діяльності Південної держінспекції на 2016 рік 

Пріоритетними  напрямами діяльності з державного регулювання ядерної та 

радіаційної безпеки в Україні Південної держінспекції на 2016 рік є: 

1. Здійснення в установленому законодавством порядку ліцензування 

діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання; 

2. Здійснення державного нагляду за дотриманням: 

2.1 Законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, 

фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, 

інших джерел іонізуючого випромінювання, обліку та контролю ядерних матеріалів та 

інших джерел іонізуючого випромінювання; 
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2.2 Умов виданих документів дозвільного характеру на здійснення діяльності з 

виробництва та використання джерел іонізуючого випромінювання, перевезення 

радіоактивних матеріалів, переробки, зберігання радіоактивних відходів, на 

використання земель та водойм, розташованих у санітарно-захисній зоні ядерних 

установок, об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами; 

3. Здійснення у межах своїх повноважень нагляду за реалізацією заходів, 

спрямованих на запобігання аваріям у процесі виробництва та використання джерел 

іонізуючого випромінювання, на ядерних установках, об'єктах, призначених для 

поводження з радіоактивними відходами та на забезпечення готовності підприємств, 

установ і організацій до ліквідації наслідків таких аварій; 

4. Сприяння запобіганню та реагуванню на випадки незаконного обігу 

ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого 

випромінювання. 

 

Центральна держінспекція 

 

Наглядова та дозвільна діяльність 

Протягом 2015 року було здійснено 40 інспекційних перевірок та обстежень (з 

них: 18 немедичних підприємств, 22 медичних закладу), за результатами яких видано: 

• 6 актів інспекційної перевірки, з них 5 з приписом; 

• 34 актів інспекційного обстеження. 

Здійснення заходів з нагляду дозволило підтвердити рівень безпеки об’єктів, які 

використовують ДІВ, та перед видачею ліцензій на право провадження діяльності з 

використання ДІВ; виявити порушення радіаційної безпеки та своєчасно вжити 

заходів примусу та коригуючих заходів щодо їх усунення. 

Основними порушеннями, що виявлені в результаті наглядової діяльності є: 

• несвоєчасне виконання умов виданих ліцензій на 

використання ДІВ; 

• не забезпечення отримання допуску до особливих робіт 

керівником підприємства/медичного закладу та працівників, які 

безпосередньо працюють із ДІВ; 

• незабезпечення періодичного технічного обслуговування 

ДІВ; 

• незабезпечення індивідуального дозиметричного контролю 

за допомогою індивідуальних дозиметрів для жінок дітородного віку (до 

45 років) у медичних закладах. 

За порушення вимог норм, правил та стандартів радіаційної безпеки на винних 

осіб складено 14 протоколів за ч. 1 ст. 95 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. За порушення вимог статті 17-1 Закону України «Про дозвільну 

діяльність у сфері використання ядерної енергії» складено 1 протокол на юридичну 

особу КЗ «Криворізька міська лікарня № 16» ДОР» (м. Кривий Ріг Дніпропетровської 

області). 

Сума накладених фінансових санкцій – 12410 грн.; реально стягнуто фінансових 

санкцій до бюджету за 2015 рік – 12410 грн. 

Протягом 2015 року видано 14 ліцензій на використання ДІВ (6 немедичним 

підприємствам, 8 медичним закладам); переоформлено 5 ліцензій (2 – немедичним 

підприємствам, 3 медичним закладам); внесено змін до 52 ліцензії (14 – немедичним 
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підприємствам, 38 медичним закладам); видано дублікат – на 1 ліцензію (медичний 

заклад) та 1 ліцензію анульовано (немедичне підприємство). 

Забезпечення державної реєстрація ДІВ 

Протягом 2015 року в АС «Регістр» було додатково зареєстровано 128 джерел, 

що знаходилися в експлуатації або зберігалися на об’єктах Дніпропетровської та 

Кіровоградської областей. Кількість зареєстрованих ДІВ у кожному регіоні зазначено 

в таблиці: 

Регулювання безпеки поводження з радіоактивними відходами (РАВ) 

Протягом 2015 року до Пункту захоронення радіоактивних відходів (ПЗРВ) 

Державне спеціалізоване підприємство «Дніпропетровський Державний Міжобласний 

Спецкомбінат» (ДСП «Дніпропетровський ДМСК») було прийнято на зберігання 

наступні РАВ: 

1. Тверді РАВ (ТРВ): 

350,0 кг загальною активністю 7,521E+07 Бк станом на 07.12.2015. 

2. Відпрацьовані ДІВ у біозахисті:  

382 од. загальною активністю 4,56E+12 Бк станом на 07.12.2015; вага 

біозахисту 5909 кг. 

 

Вказані РАВ було прийнято від наступних підприємств (станом на 07.12.2015): 

Місто Підприємство 

Ваг

а ТРВ 

(кг) 

Кі

лькість 

ДІВ 

(шт.) 

Су

марна 

активніст

ь РАВ 

Дніпропетровська область 

Дніпропет

ровськ 

ТОВ «НПКФ 

«Промізотоп» 

100,

0 
14 

5.8

16E+10 

Дніпродзе

ржинськ 

ПАТ «ДМКД» 
 1 

5.5

76E+10 

Кривий 

Ріг 

ПАТ «АрселорМiттал 

Кривий Рiг» 

110,

0 
 

1.8

98E+07 

Кривий 

Ріг 

ПАТ «Північний ГЗК»  
10 

1.7

21E+11 

Дніпропет

ровськ 

ВСП ОЛЦ ДСЕСУ 
 61 

1.6

63E+06 

Нікополь  ПАТ «Енергоресурси» 
 7 

2.1

07E+10 

Запорізька область 

Енергода

р 

Запорізька АЕС  
30 

4.1

33E+12 

Запоріжж

я 

Запорізький титано-

магнієвий комбінат 
 17 

5.9

00E+10 

Запоріжж

я 

ДП «ЗДАРЗ 

МиГремонт» 
 

14

0 

7.0

55E+04 

Донецька область 

Маріупол

ь 

ТОВ 

«Укрвторкольормет» 

постачальник металобрухту 

100,

0 
 

1.5

77E+07 
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м. Київ (радіаційний інцидент 

в Маріуполі, ПАТ МК 

«Азовсталь») 

Маріупол

ь 

ПП «Інтерресурс» 

постачальник металобрухту 

м. Полтава (радіаційний 

інцидент в Маріуполі, ПАТ 

МК «Азовсталь») 

40,0  
3.8

00E+06 

Кіровоградська область 

Кіровогра

д 

КЗ «Кіровоградський 

обласний онкологічний 

диспансер» 

 4 
6.0

16E+10 

Кіровогра

д 

Управління культури 

міської ради 
 98 

1.8

11E+09 

РАЗОМ 350,0 382 4.56E+12 

 

У відповідності до Програми радіаційного контролю на 

ДСП «Дніпропетровський ДМСК», узгодженою з територіальними органами 

держсаннагляду, протягом 2015 року продовжувалось проведення скринінгового 

аналізу стану забруднення природного середовища у зонах впливу розташування 

ПЗРВ та ДДМСК. 

Протягом року проводилися такі види робіт: 

- контроль індивідуальних доз опромінювання персоналу – щоквартально 

(ТЛД-метод, виконує ЦЛ УкрДО «Радон») та щодня з використанням власних 

прямопоказуючих дозиметрів; 

- контроль за потужністю дози іонізуючого випромінювання на поверхні 

технологічного обладнання, на робочих місцях, суміжних приміщеннях, на території 

ДДМСК і в зонах, що контролюються, – 1 раз на тиждень та при проведенні робіт 

(загалом понад 2300 вимірів); 

- контроль за радіоактивністю аерозолів в повітрі робочих приміщень – 

86 вимірів; 

- контроль за рівнем поверхневого забруднення радіоактивними 

речовинами приміщень, технологічного обладнання, устаткування, робочих місць – 

1 раз на тиждень та при проведенні робіт (загалом понад 700 вимірів); 

- контроль якості дезактивації обладнання, приміщень – 300 вимірів; 

- контроль за викидами радіоактивних речовин в атмосферу – 80 вимірів; 

- контроль за наявністю радіоактивних речовин в промислових стоках 

спецвідділення, контактного відстійника – 24 виміри; 

- контроль за змістом радіонуклідів в об’єктах оточуючого середовища 

(ґрунт, вода, рослинність) – 173 вимірів. 

Проводився вибірковий гамма-дозиметричний моніторинг території ПЗРВ в 

місцях відбору проб ґрунтів щодо виявлення локальних аномалій із високими рівнями 

дози зовнішнього гама-випромінювання поверхні ґрунтів. Локальних аномалій 

забруднення ґрунтів на окремих ділянках не виявлено. Радіаційний фон на території 

ПЗРВ складає 0,10-0,12 мкЗв/год. 

Моніторинг виконується фахівцями Служби радіаційної безпеки 

ДСП «Дніпропетровський ДМСК». 
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Результати радіометричних спостережень щодо вмісту радіонуклідів в ґрунті, 

повітрі, воді та рослинності в санітарно-захисній зоні та зоні спостереження не 

показують тенденцій до приросту та не мають помітних відмінностей від типових для 

даної місцевості фонових значень. Коливання показів не виходять за типові для 

накопиченого ряду значень статистичних меж. 

Концентрація техногенного нукліду цезію-137 в пробах ґрунту ПЗРВ, санітарно-

захисної зони та зони спостереження не відрізняється суттєво від типових для даної 

місцевості значень. 

Техногенних радіонуклідів в повітрі, воді та рослинності не виявлено на рівні 

чутливості наявних засобів вимірювань. 

В цілому за результатами моніторингу довкілля за останні п'ять років приросту 

значень вмісту радіонуклідів в об’єктах довкілля, де виконуються постійні 

вимірювання, не спостерігається. 

Результати радіометричного моніторингу довкілля в зоні впливу ПЗРВ ДСП 

«Дніпропетровський ДМСК» за останні п’ять років спостережень не виявляють 

тенденцій до змін. 

Виявлення радіаційного забруднення та радіаційні інциденти у 2015 році 

У 2015 році на території Дніпропетровської та Кіровоградської областей 

зареєстровані одна радіаційна аварія та дві позаштатні ситуації, що пов’язані із 

виявленням радіаційно-забрудненого металобрухту: 

1. 03.02.2015 під час вхідного радіаційного контролю на станції 

«Промислова» ПАТ «АрселорМiттал Кривий Рiг» (Дніпропетровська область, 

м. Кривий Ріг) системою автоматизованого контролю «Кордон» виявлений вагон з 

вантажем металобрухту з підвищеним рівнем гамма-випромінювання. Постачальник 

вантажу ТОВ «Техінвест Проект». Відправник вантажу ТОВ «Укртрансконсалтінг». 

Станція відправник м. Вінниця. 

Під час дозиметричного контролю, який виконувався фахівцями служби 

радіаційної безпеки ПАТ «АрселорМiттал Кривий Рiг», встановлено, що на обмеженій 

ділянці поверхні вагону реєструється потужність дози гамма-випромінювання до 2460 

мкР/год.  

Радіаційно забруднений об’єкт (металева трубка діаметром 50 мм, довжиною 

1,0 м), що вилучений під час сортування металобрухту, призначеного для переплавки, 

був переданий до ДСП «Дніпропетровський ДМСК» на довгострокове зберігання. 

2. 05.05.2015 у відділенні з виробництва вапна та вогнетривів конверторного 

цеху ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» (ПАТ 

«ДМКД») сталося руйнування металевого корпусу шахтного холодильника обертової 

обпалювальної печі № 2, внаслідок чого відбулося оплавлення корпусу захисного 

блоку типу Е-2М з витіканням свинцю. Захисний блок заряджений закритим 

радіонуклідним ДІВ цезій-137 (тип джерела ИГИ-Ц-4, активність за паспортом 1,22 х 

1011 Бк). 

Відповідно до Плану заходів щодо ліквідації радіаційної аварії, розробленого 

ПАТ «ДМКД», виконано наступне: 

- 18.08.2015 фахівцями ТОВ НВКФ «ПРОМІЗОТОП» виконані роботи по 

діагностуванню аварійного захисного блоку Е-2М (зав. № 6194) з радіонуклідом цезій-

137 (зав. № К04) та перезарядженню ДІВ з захисного блоку Е-2М (зав. № 6194) в 

захисний блок БГІ-75-Ц2 (зав. № 231) для передачі на захоронення; 
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- 24.09.2015 ДІВ з радіонуклідом цезій-137 в захисному блоці БГІ-75-Ц2 

передано на довгострокове зберігання до ДСП «Дніпропетровський ДМСК»; 

- з метою попередження виникнення аналогічних аварій у подальшому, 

проектно-конструкторським відділом ПАТ «ДМКД» розроблено новий проект 

установки радіоізотопних приладів на шахтних холодильниках обертових пічей, що 

передбачає перенос ДІВ на безпечну відстань від корпуса холодильника обертової печі 

з метою виключення перегріву захисного блоку з ДІВ. 

3. 04.08.2015 під час вхідного радіаційного контролю на станції 

«Промислова» ПАТ «АрселорМiттал Кривий Рiг» (Дніпропетровська область, 

м. Кривий Ріг) системою автоматизованого контролю «Кордон» виявлений вагон з 

вантажем металобрухту з підвищеним рівнем гамма-випромінювання (200 мкР/год на 

поверхні борта вагону). Постачальник вантажу ТОВ «УкрМет». Відправник вантажу 

ТОВ «ТЕК «Укр-Транс». Станція відправлення Глобіне. 

Під час сортування металобрухту вилучені металеві труби у кількості 36 штук 

діаметром 220 мм, довжиною від 0,8 до 1,5 м з максимальною ППД гамма-

випромінювання на відстані 1 м від поверхні 2,00 мГр/год. 07.08.2015 проведена 

очистка радіоактивного забруднення труб, в результаті якого було утворено 100 кг 

радіоактивно забрудненої іржі та накипу (сумарна активність 1,8 х 107 Бк/кг, ПЕД на 

відстані 0,1 м від поверхні 4,6 мкЗв/год), які передано до ДСП «Дніпропетровський 

ДМСК» на довгострокове зберігання. 

   

Західна держінспекція 

 

1. Результати виконання основних завдань: 

Західною держінспекцією у рамках реалізації пріоритетних напрямів діяльності 

з державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки в Україні на 2015 рік: 

1. В установленому законодавством порядку проводилось ліцензування 

діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання. 

2. Здійснювався державний нагляд за дотриманням вимог законодавства, 

норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту ядерних 

матеріалів,  інших джерел іонізуючого випромінювання, обліку та контролю ядерних 

матеріалів, а також умов виданих документів дозвільного характеру на здійснення 

діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання. 

3. Здійснювався у межах своїх повноважень нагляд за реалізацією заходів, 

спрямованих на запобігання аваріям у процесі використання ДІВ. 

4. Проводилось реагування на випадки незаконного обігу ядерних 

матеріалів, інших джерел іонізуючого випромінювання. 

 

2. Організація роботи держінспекції   

Протягом 2015 року опрацьовано 865 вхідних документів. 

Підготовлено відповіді на вхідні листи, що включають: 4 – відповіді на запити  

правоохоронних органів; 5 – на виконання доручень Держатомрегулювання; 1 – на 

звернення громадян; 4 – на листи регіональних держінспекцій. 

Усього підготовлено 942 вихідних документів, основну частину яких складає 

переписка із ліцензіатами. 
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3. У рамках участі у нормотворчій діяльності держінспекцією розглянуто та 

подано пропозиції та зауваження до чотирьох проектів НПА.  

 

4. Дозвільна діяльність  

За 2015 інспекцією розглянуто 95 заяв на видачу, переоформлення та внесення 

змін до ліцензій на провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання.  

За результатами розгляду заяв: видано ліцензій (медичним 

закладам/промисловим об’єктам) – 13/2; анульовано ліцензій – 1; переоформлено – 7; 

внесено зміни – 74; виданий дублікат -1. 

Усього діючих ліцензій – 349. 

Адміністративних послуг надано на суму 149,45 тис.грн. 

 

5. Наглядова діяльність.  

Інспекторами Держінспекції проведено 50 інспекцій.  

Протягом звітного періоду державними інпеторами складено 6 протоколів про 

адміністративні правопорушення; за протоколами винесено 6 постанов про накладання 

адміністративного стягнення (штрафу). Загальна сума накладених та сплачених 

адміністративних санкцій – 2907 грн. 

На підставі ст. 17-1 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері 

використання ядерної енергії» (використання ДІВ без ліцензії) до відповідальності 

притягнуто 1 юридичну особу, сума штрафу – 8500 грн. 

Основними порушеннями при використанні ДІВ є невиконання вимог приписів 

та ліцензійних умов. 

Розглянуто 198 щорічних звітів з радіаційної безпеки, тридцяти ліцензіатам 

надіслано зауваження до звітів. 

 

6. Інші важливі напрями діяльності 

У 2015 році на підконтрольній території зареєстровано 1 випадок виявлення ДІВ 

у незаконному обігу (Івано-Франківська обл.) та 1 випадок виявлення радіоактивних 

матеріалів у незаконному обігу (Львівська обл.). 

За звітний період випадків радіаційних аварій на об’єктах використання ДІВ не 

зафіксовано. 

 

Робота з громадськістю  

Згідно плану роботи з громадськістю держінспекція щомісяця надає інформацію 

про виконану роботу на веб-сторінку Держатомрегулювання. На виконання 

рекомендацій Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській 

області наказом по Західній держінспекції від 10.12.2015 № 74 утворено громадську 

приймальню з надання безоплатної первинної правової допомоги. 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 №736-

р «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення відкритості і доступності 

інформації, пов’язаної з використанням ядерної енергії, а також підвищення рівня 

культури ядерної безпеки в атомній енергетиці», в якому п. 5 передбачено проведення 

у середніх та вищих навчальних закладах інформаційно-навчальних заходів з питань 

безпечного використання ядерної енергії, державними інспекторами проводились 

зустрічі із школярами загальноосвітніх шкіл та студентами м. Івано-Франківська.  
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Поводження з відпрацьованими ДІВ  

У Західному регіоні відсутні суб’єкти діяльності у сфері використання ядерної 

енергії, які зберігають відпрацьовані ДІВ понад встановлений особливими умовами 

ліцензії термін (більше 6 місяців). У разі необхідності подальшого використання 

радіонуклідних ДІВ їх призначений термін служби продовжується ліцензованими 

організаціями за результатами перевірки на герметичність. У 2015 р. на довоготривале 

зберігання до ДМСК «Радон» передано 19 радіонуклідних ДІВ. 

Співпраця з Державним регістром ДІВ 

На виконання наказу Держатомрегулювання «Про роботу Державного регістру 

джерел іонізуючого випромінювання» від 04.03.2015 року № 42 Західною державною 

інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки з березня 2015 р. виконуються функції з 

державної реєстрації джерел іонізуючого випромінювання.  

У 2015 р. до бази даних регістру ДІВ введена інформація про продовження 

терміну експлуатації 53 радіонуклідних ДІВ, зареєстровано 10 радіонуклідних ДІВ та 

90 генераторів випромінювання. Сума реєстраційного збору – 5,145 тис. грн.  

Знято з обліку джерел іонізуючого випромінювання: 

радіонуклідних (здані на спецкомбінат в 2015 р.) – 19; 

генераторів випромінювання – 3. 

 

Виконання вимог Податкового кодексу 

У відповідності до вимог Податкового кодексу України Західною 

держінспекцією направлено до територіальних управлінь Міндоходів України 

переліки суб’єктів використання ядерної енергії, у результаті діяльності яких у 2016 р. 

можуть утворитися радіоактивні відходи. У 2015 р. держінспекцією у встановленому 

порядку розглянуто та погоджено звітність про фактичні обсяги утворення 

радіоактивних відходів 22 суб’єктів.  

 

 



 60 

Північна держінспекцієя 

 

1. Результати виконання основних завдань: 

Протягом 2015 року Північною держінспекцією виконано такі важливі 

завдання, як здійснення в установленому законодавством порядку ліцензування 

діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання та здійснення нагляду 

за дотриманням виконання вимог ядерного законодавства, норм та правил з 

радіаційної безпеки.   

 В 2015 році у промисловості, науці та медичних закладах, що 

використовують в своїй діяльності ДІВ, радіаційних аварій не зафіксовано. 

2. Організація роботи держінспекції   

Протягом 2015 року опрацьовано 1003  вхідних документів. 

Підготовлено відповіді на вхідні листи, що включають: контрольних доручень: 

5 від органів виконавчої влади (прокуратура, СБУ); 10 доручень 

Держатомрегулювання України; 28 – листів структурних підрозділів.  

Видано 218 документів дозвільного характеру та внесено до інформаційної бази: 

- 40 виданих ліцензій (промисловість – 24, медицина - 16);  

- 18 переоформлених (промисловість - 6, медицина - 12);  

- 160 внесених змін (промисловість - 82, медицина - 78);  

- 20 анульованих (недійсних) ліцензій (промисловість - 6, медицина - 14).  

Адміністративних послуг надано на суму   326 850,00 грн.  

3. Дозвільна діяльність  

Ліцензування діяльності з використання ДІВ. 656 суб’єктів здійснюють 

діяльність з використання ДІВ та мають відповідні ліцензії на цю діяльність, з них:  

396 використання ДІВ у медицині;  

260  використання ДІВ у промисловості;  

у т.ч.  106 виконання  робіт з технічного обслуговування, ремонту монтажу; 

у т.ч. 4  - робіт з проведення випробувань ДІВ та перевірки на герметичність. 

проведено оцінку 17 положення про визначення доз опромінення пацієнтів при 

проведенні діагностичних процедур  

у 2015 році проведено 7 державних експертиз з ядерної та радіаційної безпеки, а 

саме: 6 проектів нових ДІВ медичного застосування; 1 методика випробування 

закритих ДІВ із закінченням терміном експлуатації з метою його продовження та 

підготовлено позитивні висновки. 

Забезпечення державної реєстрація ДІВ  

У 2015 році зареєстровано в Регістрі ДІВ 373 джерел іонізуючого 

випромінювання суб’єктів діяльності з використання ДІВ у промисловості, науці та 

медицині на підпорядкованій території.  

У 2015 році переведено до категорії РАВ та знято з реєстрації радіонуклідні ДІВ 

у кількості 55 шт.; знищено та знято з обліку генераторів у кількості 79 шт. 

 

4. Наглядова діяльність 

Протягом 2015 року:  

проведено 49 інспекційних  перевірок; 53 інспекційних обстеження;  

складено 52 актів інспекційних перевірок та 4 приписів. 

 



 61 

Проведено оцінку понад 500 щорічних звітів з аналізу безпеки використання 

ДІВ. 

5. Інші важливі напрямки діяльності 

Радіаційні аварії: 

Протягом 2015 року зареєстровано 21 випадок радіаційних аварій (виявлення 

ДІВ у незаконному обігу). 

Забезпечення підвищення рівня знань з питань радіаційної безпеки серед 

населення. Участь (щоквартально) в засіданні асоціації рентгенологів Житомирської 

області.  Участь в комісії по перевірці знань з  радіаційної безпеки у Вінницькому 

онкологічному диспансері.   

Поводження з відпрацьованими ДІВ  

5 суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, що використовують 

радіонуклідні ДІВ та мають відпрацьовані ДІВ, а саме: 

- ВП «Аварійно-технічний центр» ДП НАЕК «Енергоатом»; 

- ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова; 

- Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України  

- ДСП «ЧАЕС» 

- УДВП «ІЗОТОП» 

Виконання вимог Податкового кодексу. 

65 суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, що 

використовують радіонуклідні ДІВ на підконтрольних об’єктах (Київ-39; Київська 

область-8; Чернігівська область – 3; Житомирська область – 11; Вінницька область – 2; 

Черкаська область – 3), надають звітність про фактичні обсяги радіоактивних відходів 

згідно п. 250.6 та п. 250.7 ст. 250 із змінами, внесеними згідно із Законом від 

05.07.2012 № 5083-VI 

 

Пріоритетні напрями діяльності Північної держінспекцій на 2016 рік: 

 

Пріоритетними напрямами діяльності з державного регулювання ядерної та 

радіаційної безпеки в Україні на 2016 рік визначено здійснення:  

1. в установленому законодавством порядку ліцензування діяльності з 

використання джерел іонізуючого випромінювання.  

2. державного нагляду за дотриманням: законодавства, норм, правил і 

стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту ядерних матеріалів, 

радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання; умов виданих 

документів дозвільного характеру на здійснення діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання.  

3. у межах своїх повноважень нагляду за реалізацією заходів, спрямованих 

на запобігання аваріям у процесі використання джерел іонізуючого випромінювання. 

4. запобігання та реагування на випадки незаконного обігу ядерних 

матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, 

забезпечення державної реєстрації ДІВ а також забезпеченню постійного поновлення 

та своєчасного внесення змін до Державного реєстру РАВ, контроль за обсягами 

утворення радіоактивних відходів, тимчасового зберігання їх понад установлений 

строк. 
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Північно-західна держінспекція 

 

1. Регулювання безпеки поводження з ДІВ 

Дозвільна діяльність та оцінка безпеки 

Станом на 29.12.2015 року 245 суб’єктів господарської діяльності проваджують 

діяльність з використання ДІВ на підставі ліцензій, виданих Північно-західною 

Держінспекцією. 

205 ліцензії видано медичним закладам, 28 ліцензій – суб’єктам, що 

використовують радіаційні технології в науці, промисловості та інших галузях. 

12 ліцензіатів надають послуги з технічного обслуговування та постачання ДІВ, що 

генерують іонізуюче випромінювання. 

Протягом звітного періоду отримано 77 заяв на проведення дозвільних 

процедур у сфері використання ядерної енергії, за результатами їх розгляду: видано 

вперше 5 ліцензій, 4 переоформлено та до 59 ліцензій внесені зміни. 9 визнано 

недійсними за результатами їх переоформлення або закінченням терміну дії. 

За результатами дозвільної діяльності надано адміністративних послуг на суму 

90100,00 грн. 

Розглянуто та проведено оцінку 27 Положень про визначення доз опромінення 

пацієнтів при застосуванні ДІВ у діагностичних цілях. 

Переглянуто та внесено зміни до 6 аварійних планів ліцензіатів з високим та 

середнім ступенем ризику. 

Наглядова діяльність. 

Протягом 2015 року проведено 80 наглядових заходів: 31 інспекційних 

перевірок та 49 інспекційних обстежень. 

За результатами наглядових заходів складено 80 актів та надано 40 приписів 

щодо усунення виявлених порушень. 

За виявлені порушення на відповідальних посадових осіб складено 1 протокол 

за статтею 17-1 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання 

ядерної енергії» та винесено 1 постанову про накладання штрафу на суб’єкта 

діяльності. 

За накладеними штрафними санкціями до Держбюджету сплачено 25000,00 грн. 

Проведено оцінку та аналіз 202 щорічних Звітів про стан радіаційної безпеки за 

2014 рік, наданих ліцензіатами. 

Забезпечення державної реєстрація ДІВ 

У 2015 році виконання функцій реєстрового центру Державного регістру ДІВ 

(м. Рівне) було покладено на Північно-західну Держінспекцію. 

Станом на 29.12.2015 в базі Державного регістру ДІВ знаходиться на обліку 

1347 одиниць ДІВ, що належать 389 суб’єктам регіону. 
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У 2015 році було проведено реєстрацію 24 одиниць радіонуклідних ДІВ та 17 

одиниць ДІВ, що генерують іонізуюче випромінювання. До Держбюджету 

перераховано 4372,66 грн. реєстраційного збору. 

Підвищення рівня безпеки та збереженості відпрацьованих ДІВ 

В рамках виконання вимог ст. 250 Податкового кодексу України, у 2015 році 

було розглянуто та погоджено 66 звітів про фактичні обсяги РАВ. 

Протягом 2015 року ДІВ було переведено до категорії РАВ та передано до 

спеціалізованих підприємств по поводженню з РАВ 4 одиниці радіонуклідних ДІВ, а 

також виведено з експлуатації та утилізовано у встановленому порядку 1 генератор 

іонізуючого випромінювання. 

Реагування на інциденти, пов’язані з втратою контролю за ДІВ. 

У січні 2015 року під час здачі металобрухту на пункт прийому ТОВ «Укрєвро» 

(м. Нетішин, Хмельницька обл.) було виявлено підозрілий об’єкт (металевий предмет 

еліпсоподібної форми без маркувань) з ознаками радіоактивного матеріалу. 

Потужність експозиційної дози на відстані 10 см від поверхні предмету становила 300 

мкР/год. За попередніми висновками, предмет являв собою частково пошкоджений 

блок захисту радіаційної головки промислового гамма-дефектоскопу типу 

«ГАММАРИД-192/120». 

Предмет вилучено з незаконного обігу та до закінчення слідчих дій передано на 

тимчасове збереження до сховища ТРАВ ВП «Хмельницька АЕС» ДП НАЕК 

«Енергоатом». 

Протягом року прийнято участь у 2 заходах з пошуку радіоактивних матеріалів 

у незаконному обігу, що проводились Управлінням Служби безпеки України в 

Рівненській області. 

 

Взаємодія з органами влади, ліцензіатами, громадськістю 

Протягом 2015 року було підготовлено для розміщення на веб-сайті 

Держатомрегулювання України 32 інформаційних повідомлення щодо результатів 

діяльності Північно-західної Держінспекції, 16 інформаційних повідомлень – на веб-

сайтах ОДА Волинської, Рівненської, Тернопільської та Хмельницької областей. 

Працівниками Держінспекції прочитано 5 лекцій у вищих та середніх 

навчальних закладах регіону з питань радіаційної безпеки та 1 лекцію представникам 

органів виконавчої влади з питань взаємодії у випадках виявлення радіоактивних 

матеріалів у незаконному обігу. 

У регіональних друкованих ЗМІ розміщено 2 інформаціїні матеріали. 

2. Основні результати нормативно-правової діяльності 

Протягом 2015 року прийнято участь в розгляді та надано пропозиції до 4 

проектів нормативно-правових та методичних актів у сфері ядерного регулювання. 

Опрацьовано та прийнято до застосування 3 нових нормативно-правових актів з 

питань ядерного регулювання та боротьби з корупцією. 
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Східна держінспекцій 

 

1. Регулювання  безпеки поводження з джерелами іонізуючого 

випромінювання (ДІВ) 

 

 Дозвільна діяльність та оцінка безпеки 

Станом на 31.12.2015 діє 411 ліцензій на використання джерел іонізуючого 

випромінювання, виданих Східною державною інспекцією з ядерної та радіаційної 

безпеки. У 2015 році видано 4 ліцензії, 3 переоформлено, 94 внесено зміни, 8 

анульовано.  

Особлива увага приділялася регулюванню безпеки нових радіаційних 

технологій: 

У 2015 році на території Східного регіону (Харківській, Полтавській та 

Сумській областях) введення в експлуатацію нових радіаційних технологій не було. 

Східною держінспекцією у 2015 році державна експертиза ядерної та 

радіаційної безпеки проектів нових ДІВ не проводилась. 

 

Наглядова діяльність 

Протягом 2015 року проводилися інспекції, інспекційні обстеження суб’єктів 

діяльності з використання та виробництва ДІВ: 

проведено 63 інспекційні  перевірки;   

проведено 68 інспекційних обстежень ; 

складено 131 акт; 

складено 60 приписів; 

притягнуто до адміністративної відповідальності 2 особи на загальну суму 

1360,0 грн.  
 
Східною держінспекцією здійснено аналіз 401 звіту про стан радіаційної 

безпеки за 2014 рік Ліцензіатів, які знаходяться на території Харківської, 
Полтавської та Сумської областей, в тому числі: Харківська область – 224 звіти, 
Сумська область – 74 звіти, Полтавська область – 103 звіти. 

За результатами аналізу встановлено, що Ліцензіатами у 2014 році в 
основному забезпечувався необхідний рівень радіаційної безпеки при проведенні 
діяльності з джерелами іонізуючого випромінювання. Радіаційних аварій та 
інцидентів з ДІВ у звітному періоді не відбувалось. Разом з тим, було встановлено 
перевищення контрольних рівнів опромінення персоналу категорії «А» в 
ДЕРЖАВНІЙ УСТАНОВІ «ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ ТА НЕВІДКЛАДНОЇ ХІРУРГІЇ 
ІМЕНІ В.Т. ЗАЙЦЕВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ» 
(13 осіб) Лозівській центральній районній лікарні (1 особа), Котелевській 
центральній районній лікарні (1особа), Державному закладі «Вузлова лікарня ст. 
Лозова СТГО «Південна залізниця» (2 особи). Комісіями зазначених установ були 
проведені службові розслідування даних випадків, за результатами розслідування 
вжиті відповідні заходи. 

Планування наглядової діяльності об’єктів використання ДІВ здійснювалось у 

відповідності до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 

діяльності у сфері використання ядерної енергії, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 13.11.13 № 824. При цьому, план наглядової діяльності Східної 

держінспекції на 2015 рік виконано не в повному обсязі, у зв’язку з прийняттям 
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Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких 

законодавчих актів України» (п. 8 «Прикінцеві положення»). Так планові інспекції 

підприємств, організацій та установ у період з січня по червень 2015 року виконано 

частково за заявками суб’єктів господарювання щодо їх перевірок та дозволом 

Кабінету Міністрів України. 

Основними порушеннями, що виявлені у користувачів ДІВ є:  

1. Не забезпечення навчання та перевірки знань з радіаційної безпеки у 

керівника або особи, відповідальної за радіаційну безпеку, та членів постійно-діючої 

комісії з перевірки знань з радіаційної безпеки; 

2. Не забезпечення в повній мірі технічного обслуговування 

рентгенодіагностичного обладнання; 

3. Недостатність засобів індивідуального захисту, а також не забезпечення 

контролю ефективності засобів індивідуального захисту в медичних установах; 

4. Не забезпечення проведення перевірки рентгенодіагностичних апаратів на 

відповідність Державним стандартам, в тому числі, перевірки радіаційного виходу 

рентгенівських апаратів за допомогою прямих вимірювань; 

5. Не в повній мірі проведено контроль потужності еквівалентної дози на 

робочих місцях персоналу, що працює з рентгенологічним обладнанням установи, та у 

суміжних приміщеннях; 

6. Не забезпечення у повній мірі державної реєстрації ДІВ, а також ненадання 

відповідної інформації до Державного Регістру ДІВ про зміни з ДІВ; 

7. Не своєчасне внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з 

використання ДІВ, у зв’язку із зміною назви або реорганізацією Ліцензіата, наміром 

поширити дію ліцензії на додаткові ДІВ, які були придбані у 2014 році. 

Найбільша кількість невідповідностей (дефіцитів безпеки) з радіаційної безпеки 

при використанні ДІВ була виявлена під час здійснення інспекційних перевірок 

бюджетних медичних установ /пов’язано з недостатнім фінансуванням медичних 

закладів/. 

 

Забезпечення державної реєстрація ДІВ 

В Харківській, Полтавській та Сумській областях 591 суб’єктів діяльності, які 

використовують ДІВ та зареєстрували ДІВ у Державному регістрі. У регістрі 

зареєстровані як ліцензіати так і суб’єкти, які використовують ДІВ, діяльність з якими 

звільняється від ліцензування.  

На кінець 2015 року в АС «Регістр» було зареєстровано джерел, що знаходилися 

в експлуатації або зберігалися, 3954,  у тому числі: радіонуклідних джерел – 1595; 

генеруючих пристроїв – 2359. Кількість зареєстрованих ДІВ у 2015 році зазначено в 

таблиці: 

 

Зареєстровано у: 2015 

Загальна к-сть ДІВ 188 

Радіонуклідних 116 

Генеруючих пристроїв 72 

У 2015 році переведено до категорії РАВ та знято з реєстрації 25 од. 

радіонуклідних ДІВ, 53 од. пристроїв, що генерують іонізуюче випромінювання. 

У 2015 році Державний регістр продовжував забезпечувати повноцінний 

контроль за місцезнаходженням та переміщенням ДІВ у країні. 
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 Підвищення рівня безпеки та збереженості відпрацьованих ДІВ 

 

З метою підвищення рівня безпеки та збереженості відпрацьованих ДІВ 

Східною держінспекцією здійснювалась взаємодія з Головними управліннями ДФС у 

Харківській, Полтавській та Сумській областях щодо виконання вимог Податкового 

Кодексу України, в частині, оподаткування утворення радіоактивних відходів та 

тимчасового їх зберігання понад установлений особливими умовами ліцензії строк. 

 Реагування на інциденти, пов’язані з втратою контролю за ДІВ 

У 2015 році випадків радіаційних інцидентів та інших подій, пов'язаних з 

втратою контролю над ДІВ, не було. 

Взаємодія з органами влади, ліцензіатами, громадськістю 

 У 2014 році забезпечено виконання розпорядження  Кабінету Міністрів 

України від 03.08.2011 № 736-р щодо забезпечення відкритості і доступності 

інформації, пов’язаної з використанням ядерної енергії, а також підвищення рівня 

культури ядерної безпеки в атомній енергетиці. Східною держінспекцією проводилася 

освітня робота зі школярами, студентами, професіоналами (персоналом) на курсах  

підвищення кваліфікації, державні інспектори брали участь у перевірці знань з питань 

радіаційної безпеки у персоналу тощо.  

Також вдосконалено систему інформування громадськості про стан радіаційної 

безпеки в регіоні: Східною держінспекцією постійно готується інформація для 

розміщення на веб-сайтах Держатомрегулювання та обласних державних 

адміністрацій Харківської, Полтавської та Сумської областей щодо результатів 

діяльності, важливих подій, реагування на радіаційні аварії, результати радіаційного 

моніторингу в зоні діяльності (санітарно-захисна зона, зона спостереження) 

підприємств з поводження з радіоактивними відходами тощо). 

Продовжується робота в частині систематизації інформації стосовно 

регулювання безпеки ДІВ: актуалізуються бази даних щодо переліку ліцензіатів та 

суб’єктів, що надають інші  «послуги» з радіаційної безпеки (навчання, 

дозиметричний контроль, технічне обслуговування тощо), держаних експертиз з 

ядерної та радіаційної безпеки експертиз тощо.  

 

Пріоритетні напрями  діяльності Східної держінспекції на 2016 рік 

 

Пріоритетними  напрямами діяльності з державного регулювання ядерної та 

радіаційної безпеки в Україні на 2016 рік визначено: 

1. Реалізація повноважень Держатомрегулювання, передбачених 

Положенням про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.14 N 363, на території Харківської, 

Полтавської та Сумської областей; 

2. Здійснення в установленому законодавством порядку ліцензування 

діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання; 

3. Здійснення державного нагляду за дотриманням: 

a. законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, 

фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, 

інших джерел іонізуючого випромінювання, обліку та контролю ядерних матеріалів та 

інших джерел іонізуючого випромінювання; 
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b. умов виданих документів дозвільного характеру на здійснення діяльності 

з виробництва та використання джерел іонізуючого випромінювання, перевезення 

радіоактивних матеріалів, переробки, зберігання радіоактивних відходів, на 

використання земель та водойм, розташованих у санітарно-захисній зоні ядерних 

установок, об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами; 

4. Здійснення у межах своїх повноважень нагляду за реалізацією заходів, 

спрямованих на запобігання аваріям у процесі виробництва та використання джерел 

іонізуючого випромінювання, на ядерних установках, об'єктах, призначених для 

поводження з радіоактивними відходами та на забезпечення готовності підприємств, 

установ і організацій до ліквідації наслідків таких аварій; 

5. Сприяння запобіганню та реагуванню на випадки незаконного обігу 

ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого 

випромінювання. 

 

 

 


