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13 лютого 2018 року 

ДСП «Чорнобильська АЕС» 



Інформаційно-довідкові матеріали 

 

1.  Про підсумки діяльності ДАЗВ та підприємств, 

що належать до сфери його управління у 2017 році 

 

 

Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) є 

центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується 

Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України. 

ДАЗВ здійснює реалізацію державної політики у сфері управління зоною 

відчуження і зоною безумовного (обов’язкового) відселення, подолання наслідків 

Чорнобильської катастрофи, зняття з експлуатації ЧАЕС та перетворення об’єкта 

«Укриття» на екологічно безпечну систему, а також здійснює державне управління у 

сфері поводження з радіоактивними відходами на стадії їх довгострокового зберігання і 

захоронення. 

Основні завдання, функції та повноваження ДАЗВ визначені у Положенні про 

Державне агентство України з управління зоною відчуження, затвердженому 

Постановою Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2014 року № 564. 

У 2017 році ДАЗВ забезпечувало реалізацію державної політики та здійснювало 

координацію робіт за такими основними напрямками діяльності: 

• підтримка екологічно безпечного стану зони відчуження та забезпечення її 

бар’єрної функції; 

• зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на 

екологічно безпечну систему; 

• поводження з радіоактивними відходами (РАВ); 

• подолання наслідків Чорнобильської катастрофи; 

• проведення заходів із збереження культурно-історичної спадщини в зонах 

відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення. 

Діяльність підприємств і установ, що належать до сфери управління ДАЗВ у 2017 

році здійснювалась відповідно до статутних функцій і завдань, затверджених річних 

Планів заходів та Програм робіт на виконання бюджетних програм ДАЗВ, 

Загальнодержавної програми зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та 

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

цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами. 

У цілому функції та завдання, поставлені перед ДАЗВ та підприємствами у 2017 

році виконані. 

На належному рівні підтримувався екологічно безпечний стан зони відчуження та 

забезпечувалось виконання її бар’єрної функції. Здійснювалась реалізація державної 

політики щодо перетворення території зони відчуження на територію науково-

технічного розвитку, інновацій та реформ, зокрема активно розпочато розробку та 



впровадження проектів альтернативної енергетики (будівництво сонячних 

електростанцій). 

Дуже великий обсяг робіт було виконано на промисловому майданчику ЧАЕС, 

зокрема зі спорудження нового безпечного конфайнменту (Арки) та будівництва 

сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2). Здійснювалось державне 

управління діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами. Фахівцями 

ДАЗВ розроблено низку важливих проектів законодавчих і нормативно-правових актів 

для вдосконалення діяльності на території зони відчуження. Здійснювалась координація 

діяльності підприємств та установ сфери управління ДАЗВ, у тому числі створеного у 

2016 році згідно з Указом Президента України Чорнобильського радіаційно-

екологічного біосферного заповідника. 

1.1 Виконання робіт щодо підтримки екологічно безпечного стану зони 

відчуження та забезпечення її бар’єрної функції 

 

Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з 

поводження з радіоактивними відходами» (ДСП «ЦППРВ») виконувало роботи із 

збору, транспортування, переробки, зберігання та захоронення РАВ за трьома 

бюджетними програмами (КПКВ 2408110, 2408120, 2408090) та відповідними річними 

Програмами робіт. 
 

Виконання основних показників робіт за 2017 рік: 

 

№ 

з/п 
Види робіт План Факт 

1. 

Захоронення твердих радіоактивних 

відходів на ПЗРВ «Буряківка» у т.ч.: 
12653,06 м3 12653,06 м3 

ДСП «ЦППРВ» 4800 м3 4800 м3 

ДСП «Чорнобильська АЕС» 7000 м3 7000 м3 

ІПБ АЕС НАНУ 1,5 м3 1,5 м3 

ПрАТ «Укренергомонтаж» 848,6 м3 848,6 м3 

ДСП «Північна Пуща» 2,96 м3 2,96 м3 

2. 
Ліквідація траншей (буртів) з РАВ 

пунктів тимчасової локалізації РАВ 
4797,6 м3 4797,6 м3 

3. 

Захоронення радіоактивних відходів у 

Спеціально обладнане приповерхневе 

сховище твердих радіоактивних 

відходів (СОПСТРВ) на комплексі 

виробництв «Вектор» 

60,0 м3 106,47 м3 

4. Дезактивація спецодягу, із них: 11,7 т. 16,521 т. 



Бюджетні організації 11,7 т. 11,776 т. 

Сторонні організації - 4,745 т. 

5. Дезактивація транспортних засобів 118 од. 118 од. 

6. 

Кількість проведених технічних 

оглядів, технічного обслуговування та 

ремонту обладнання на комплексі 

виробництв «Вектор» 

5961 од. 5961 од. 

7. 

Кількість джерел іонізуючого 

випромінювання, прийнятих на 

довгострокове зберігання від 

спецкомбінатів ДК «УкрДО «Радон» 

у Централізоване сховище 

відпрацьованих джерел іонізуючого 

випромінювання (ЦСВДІВ) 

838 од. 1154 од. 

Державне спеціалізоване підприємство «Екоцентр» у 2017 році виконувало 

роботи, направлені на підтримку екологічно безпечного стану зони відчуження, 

забезпечення її бар’єрних функцій шляхом проведення радіаційно-дозиметричного 

контролю, радіаційно-екологічного моніторингу природного середовища та здійснення 

водоохоронних заходів на її території за бюджетною програмою КПКВ 2408110. 

Показники передбачені Програмою робіт на 2017 рік виконані в повному обсязі. 

Проведено 38933 вимірювання в ході радіаційно-екологічного моніторингу та 

радіаційно-дозиметричного контролю. Згідно з Регламентом відібрано 4362 проб, 

виконано 1294 польових та 9839 лабораторних вимірювань. За договорами із 

підприємствами зони відчуження та іншими організаціями (поза Регламентом) було 

відібрано та проаналізовано 1025 проб. Найбільші обсяги робіт виконано на замовлення 

ДСП «Північна Пуща», для якого було проаналізовано більше 590 проб. 

Параметри, що характеризують радіаційний стан на контрольованих об’єктах у 

2017 році показують, що суттєвих змін в радіаційній обстановці у порівнянні з 2016 

роком у цілому не спостерігалось. Було виявлено 4 випадків (у 2016 році – 2), 

перевищення контрольних рівнів забрудненості у м. Чорнобилі (територія та виробничі 

приміщення), а різних поверхонь в місцях проживання та громадського харчування - 6 (у 

2016 році не було), у тому числі в їдальнях – 3, у місцях проживання - 3. 

З метою запобігання виносу радіоактивного забруднення за межі зони відчуження, 

всі транспортні засоби, вантажі і персонал піддавалися радіаційному контролю на 

контрольно-дозиметричних пунктах (КДП) зони відчуження. На зовнішніх КДП у 2017 

році було перевірено 79376 (у 2016 році - 72616) одиниць транспортних засобів, з них 5 

одиниць (у 2016 році - 3), які мали радіаційну забрудненість, що перевищує контрольні 

рівні затримано і відправлено на ПуСО «Лелів». На КДП «Лелів» протягом 2017 року 

пройшли радіаційний контроль 87835 (у 2016 році - 7529) одиниць транспортних засобів, 

з яких 13 (у 2016 році - 102) відправлено на ПуСО «Лелів». Всього відправлено на 

дезактивацію 18 транспортних засобів. Також на зовнішніх КДП вівся облік 

автотранспорту, що виїжджав за межі зони відчуження без проходження радіаційного 

контролю. У 2017 році порушення правил радіаційної безпеки (проїзд без зупинки) на 



зовнішніх КДП не було. Виявлено 3 (у 2016 році - 14) перевищення контрольних рівнів 

поверхонь персоналу (одяг, майно, шкірні покриви, взуття). 

Індивідуальний дозиметричний контроль персоналу у 2017 році: оброблено 24800 

дозиметрів ДПГ-03, проведено 3000 вимірювань внутрішнього вмісту радіонуклідів в 

організмі людини на СВЛ. Зафіксовано 4 перевищення контрольних рівнів: 1 по 

дозиметрах, 3 – по СВЛ. 

У 2017 році Центральна аналітична лабораторія (ЦАЛ) крім регламентних робіт 

прийняла на вимірювання 1231 пробу від сторонніх організацій, з яких було виконано 

1784 вимірювання, а саме: 

• гамма-спектрометричні вимірювання – 1039; 

• бета-спектрометричні вимірювання – 135; 

• бета-радіометричні вимірювання – 230; 

• альфа-спектрометричні вимірювання – 82; 

• вимірювання фізико-хімічних властивостей - 298. 

Водоохоронні заходи, які здійснювало підприємство у 2017 році для запобігання 

виносу радіонуклідів із зони відчуження водним шляхом, були спрямовані на: 

• технічне обслуговування контрольно-спостережних свердловин (818 технічних 

обслуговувань); 

• експлуатацію і технічне обслуговування 31 водоохоронної споруди в басейні р. 

Прип’ять (401 технічне обслуговування); 

• технічне обслуговування 5-меліоративних систем (чотири системи Поліського 

району 1-ї черги і одна лівобережна Прип’ятська система) (651 технічне 

обслуговування); 

• контрольні огляди 7-ми меліоративних систем Поліського району ІІ черги (230 

контрольних оглядів); 

• контрольні огляди контрольно-спостережних свердловин та свердловин 

водопониження берегового відсікаючого дренажу м. Прип’ять (378 оглядів); 

• захист підземних вод від забруднення шляхом тампонажу виведених з 

експлуатації 116 свердловин та 110 покинутих колодязів. 

Також були виконані роботи з ліквідаційного тампонажу 18-ти артезіанських 

свердловин, у тому числі: 8 - ДСП «ЧАЕС», 6 - ДСП «ЧСК» та 4 - ДСП «Екоцентр». 

 

Державне спеціалізоване підприємство «Північна Пуща» виконувало 

комплекс спеціалізованих лісогосподарських та лісокультурних заходів, а також робіт з 

охорони та захисту лісу за бюджетною програмою КПКВ 2408110. 

 

Обсяги лісогосподарських заходів за 2017 рік: 
 

Найменування заходів (робіт) 
Одиниця 

виміру 

План на 

2017 рік 

Виконано 

за рік 
% виконання 

Рубки, формування і 

оздоровлення лісів, інші рубки, 

ліквідація захаращеності 

га 192 148,8 77,5 

куб.м 32000 50471,4 157,7 



 

Обсяги лісокультурних робіт за 2017 рік: 
 

Найменування заходів (робіт) 
Одиниця 

виміру 

План на 

2017 рік 

Виконано 

за рік 
% виконання 

Лісовідновні заходи – всього: га 400 401 100,3 

у т.ч.: 

- садіння лісу 
га 196,9 196,9 100 

- сприяння природному 

поновленню 
га 203,1 204,1 100,5 

Доповнення лісових культур га 265 266 100,4 

а) підготовка ґрунту під лісові 

культури поточного року 
га 196,9 196,9 100 

б) викопування садивного 

матеріалу 
тис.шт. 1940.5 1940.5 100 

 

Садіння лісу в звітному періоді виконувалось на прибраних згарниках 

Лубʼянського лісництва (109 га); на зрубах після суцільних санітарних рубок 2016 року 

Корогодського лісництва (9,6 га), Дитятківського лісництва (40,6 га), Котовського 

лісництва (18,5 га), Паришівського лісництва (4,2 га), Денисовецького лісництва (20,6 

га). Садіння лісу та доповнення лісових культур виконані весною (березень-квітень), та 

восени (жовтень). Для цього було використано власний садивний матеріал, вирощений в 

лісових розсадниках підприємства. Всього використано1940,5 тис. шт. сіянців (1501,6 

тис. шт. на садіння лісу та 438,9 тис. шт. на доповнення лісових культур). 

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильський спецкомбінат» у 

2017 році здійснювало виробничу діяльність за бюджетними програмами КПКВ 2408110 

та 2408120 за такими основними напрямками: 

• перевезення радіоактивних відходів та матеріалів; 

• транспортні пасажирські та вантажні перевезення; 

• тепло-, водопостачання та водовідведення об’єктів; 

• обслуговування закріплених електричних мереж та обладнання; 

• експлуатація об’єктів інфраструктури зони відчуження; 

• надання лікувально-профілактичного харчування персоналу підприємств; 

• організація проживання персоналу підприємств у гуртожитках в м. Чорнобилі; 

• вивезення та захоронення побутових відходів; 

• поточний ремонт будівель, споруд та обслуговування автодоріг; 



• надання послуг зв’язку, охорони об’єктів та інші. 

 

Інформація про виконання фізичних обсягів робіт за 2017 рік: 

 

Найменування робіт (заходів) 
Од. 

виміру 

Планові 

показники 

Фактичні 

показники 

Вик. 

плану, 

% 

Транспортування радіоактивних 

матеріалів 
м³ 4800 4800 100 

Виробництво та постачання 

теплової енергії 
Гкал 33100 16602 50 

Водопостачання тис. м³ 628000 544002 87 

Водовідведення тис. м³ 472000 400884 85 

Автомобільні перевезення маш.год 130200 136573 104 

Перевезення вахтового персоналу маш.год 13920 12199 88 

Технічне обслуговування та 

поточний ремонт: 
    

приладів охоронної сигналізації од. 46 46 100 

систем відеонагляду од. 15 15 100 

обладнання радіозв’язку од. 99 99 100 

міська телефонна мережа об. п. 1302 1302 100 

Надання лікувально-

профілактичного харчування  
чол. 1100 917 83 

Поточний ремонт будівель та 

споруд 
тис.м2 57,0 57,0 100 

Поточний ремонт автомобільних 

доріг 
тис.м2 2,7 2,7 100 

Фізичний захист об’єктів, 

призначених для поводження з 

радіоактивними відходами  

од. 6 6 100 

Охорона об’єктів зони відчуження об’єктів 54 54 100 

 

Для виконання підготовчих робіт з капітального ремонту залізничної колії на 

дільниці ст. Вільча - ст. Янів створена виробнича дільниця у кількості 10 шт. одиниць, а 



для експлуатації прийнятої на баланс дослідної установки - спалювача забрудненої 

деревини (інсинератора) – дільниця у кількості 5 шт. одиниць. 

Державне спеціалізоване підприємство з управління капітальним 

будівництвом зони відчуження (ДСП «УКБЗВ») у 2017 році забезпечило виконання 

функцій замовника з капітального будівництва і капітального ремонту об’єктів зони 

відчуження та контроль якості виконання будівельних робіт, відповідності їх вимогам 

проектній документації, дотриманням державних стандартів, будівельних норм і правил, 

інших нормативних актів. 

Відповідно до затвердженого переліку об’єктів капітального ремонту на 2017 рік 

на будівельних майданчиках реалізовано проектів на загальну суму 13 932 482 грн., із 

них: 

• виконано капітальний ремонт теплових мереж у м. Чорнобиль за трьома 

проектами (загальна протяжність відремонтованих мереж – близько 5000 м); 

• завершено капітальний ремонт водонапірної башти на ПЗРВ «Буряківка»; 

• завершено чотири проекти щодо капітального ремонту адміністративних 

будівель підприємств у м. Чорнобилі. 

Відповідно до затвердженого переліку об’єктів капітального будівництва на 2017 

рік на будівельних майданчиках реалізовано проектів на загальну суму 48 156 410 грн., із 

них: 

• завершено будівельні роботи щодо реконструкції (консервації) сховищ №21 та 

№30 ПЗРВ «Буряківка»; 

• завершено будівельні роботи за проектами щодо ліквідаційного тампонажу 

(реконструкції) 10-ти артезіанських свердловин у зоні відчуження; 

• завершено розробку проектів щодо: реконструкції автоматичної телефонної 

станції та мереж у м. Чорнобиль; реконструкції залізничної дільниці від ст. Вільча до ст. 

Янів; реконструкції мосту через річку Уж біля с. Черевач; реконструкції мосту через 

лісову річку біля с. Залісся. 

Підготовлено технічний звіт за результатами геодезичних робіт за об’єктом 

«Реконструкція ПЗРВ «Буряківка» у зоні відчуження Іванківського району Київської 

області». 

Завершуються будівельні роботи по об’єктах: «Реконструкція лісової пожежної 

станції Луб’янського лісництва в зоні відчуження Іванківського району Київської 

області», «Реконструкція лісової пожежної станції Опачицького лісництва у зоні 

відчуження Іванківського району Київської області». 

Підготовлено звіти (геологія, геодезія) за об’єктами: «Реконструкція лісової 

пожежної станції Денисовицького лісництва у зоні безумовного (обов’язкового) 

відселення Поліського району Київської області», «Будівництво лісової пожежної станції 

Паришівського лісництва у зоні відчуження Іванківського району Київської області», 

«Будівництво лісової пожежної станції Корогодського лісництва у зоні відчуження 

Іванківського району Київської області». 

Спеціалісти ДСП «УКБЗВ» забезпечили організаційний супровід, технічний 

нагляд та контроль за якістю виконання будівельних робіт на об’єктах капітального 

будівництва та капітального ремонту відповідно до договорів. 



Фахівцями підприємства виконано роботи щодо виготовлення проектної 

документації та технічного супроводу робіт з поточного ремонту об’єктів зони 

відчуження у тому числі погодження і затвердження проектних та технічних рішень, 

приймання і перевірка актів виконаних робіт тощо. 

 

Державна науково-дослідна установа «Чорнобильський центр з проблем 

ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології» у 2017 році виконувала 

роботи за бюджетною програмою КПКВК 2408110 «Підтримка екологічно безпечного 

стану у зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення» за напрямком 

«Проведення екологічного моніторингу природного забруднення територій». 

Виконувався проект «Вивчення та визначення ділянок у зоні відчуження з найціннішими 

природними комплексами, вартих найвищого охоронного статусу та їх паспортизація») 

За напрямком «Збереження, оптимізація й управління запасами вуглецю та 

біологічним різноманіттям у Чорнобильській зоні відчуження» здійснювались роботи за 

темою «Оцінювання стану та розвитку ландшафтів і біорізноманіття на території 

Чорнобильської зони відчуження із поглибленим аналізом флори та фауни». За 

результатами роботи підготовлено науково-технічний звіт. 

Протягом 2017 року виконано також комплекс робіт щодо підготовки до друку 

науково-технічного збірника «Проблеми Чорнобильської зони відчуження» № 17, 

здійснено розсилання № 15-16 збірника, розпочато збір матеріалу до № 18. 

У 2017 році фахівці установи також брали участь у реалізації інших проектів, 

зокрема Пан-європейського проекту «Координація та втілення загальноєвропейського 

інструментарію з радіоекології» (COMET), а також виконували роботи на замовлення 

ДСП «Чорнобильська АЕС», Консорціуму «Новарка», ВП «Южно-Українська АЕС» 

та ін. 

 

Державне підприємство «Центр організаційно-технічного і інформаційного 

забезпечення управління зоною відчуження (ДП «ЦОТІЗ») виконувало статутні 

функції та завдання за бюджетною програмою КПКВ 2408110. 

Виконувалась робота щодо організації відвідування зони відчуження офіційними 

делегаціями, представниками вітчизняних та іноземних засобів масової інформації, 

ділових та наукових кіл, громадськими організаціями, окремими громадянами. Прийнято 

3148 груп відвідувачів (46136 осіб). 

Виконано 1423 інструментальних вимірів викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря від стаціонарних та пересувних джерел. 

У ході проведення санітарно-гігієнічних і фізико-хімічних лабораторних 

досліджень щодо умов праці та факторів виробничого середовища на робочих місцях 

підприємств зони відчуження здійснено 1329 вимірів. 

ДП «ЦОТІЗ» у звітному періоді виконувало також інші статутні функції та 

завдання, зокрема: 



• участь у організації та координації діяльності, яка здійснюється 

підприємствами сфери управління ДАЗВ, зокрема в частині планування і аналізу цієї 

діяльності, здійснення контролю за виконанням запланованих робіт (заходів) шляхом 

перевірки та аналізу відповідної планово-звітної документації (за бюджетними 

програмами ДАЗВ), розробки узагальнених для всіх підприємств документів і планів 

заходів та контролю за їх виконанням, внесення пропозицій щодо вдосконалення 

діяльності підприємств тощо; 

• підготовка проектів рішень та проектів організаційно-розпорядчих, нормативно-

правових та інших документів з питань діяльності ДАЗВ та підприємств сфери його 

управління; 

• інформаційне забезпечення діяльності ДАЗВ та заходів, що здійснюються у 

зоні відчуження (технічна підтримка та інформаційне наповнення веб-сайту ДАЗВ, 

висвітлення інформації у ЗМІ, участь в організації заходів тощо); 

• участь у вирішенні питань щодо лісовпорядкування, землеустрою, 

землекористування та землевідведення у зоні відчуження; підтримка у актуальному 

стані відповідних картографічних матеріалів та баз даних; 

• організаційно-методична координація діяльності підприємств сфери 

управління ДАЗВ та здійснення контрольно-наглядових функцій щодо дотримання 

ними нормативно-правових та розпорядчих документів з питань охорони праці, 

радіаційної та пожежної безпеки, цивільного захисту, екології, функціонування 

системи фізичного захисту ядерно та радіаційно небезпечних об’єктів; 

• контроль та супровід розробки проектно-кошторисної документації на об’єкти 

капітального будівництва та капітального ремонту в зоні відчуження; 

• вирішення організаційно - соціальних питань, пов’язаних із проживанням та 

забезпеченням життєдіяльності «самопоселенців» у зоні відчуження (132 особи). 

 У цілому планові завдання, поставлені перед підприємством у 2017 році 

виконані. 

1.2 Виконання робіт щодо зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС 

та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему 

 

Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» у звітному 

періоді успішно вирішувало основні завдання відповідно до «Загальнодержавної 

програми зняття з експлуатації ЧАЕС і перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно 

безпечну систему», бюджетної програми КПКВ 2408120 та річної Програми робіт. 
Протягом 2017 року на належному рівні підтримувалась безпека блоків № 1, 2, 

3, сховища відпрацьованого ядерного палива № 1 (СВЯП-1), об’єкта «Укриття», 

здійснювався фізичний захист ядерних матеріалів, що знаходяться на промисловому 

майданчику ЧАЕС. 

Радіаційний вплив на персонал, населення і навколишнє середовище не 

перевищували встановлених дозових меж опромінення, нормативів по викидах і 

скидах. 



Виконувались роботи з будівництва та введення в експлуатацію нового 

безпечного конфайнменту (НБК): 

 • протягом року виконано значні обсяги будівельно-монтажних і 

електромонтажних робіт, пусконалагоджувальних робіт та індивідуальних 

випробувань систем та обладнання; 

 • завершено будівництво «огороджувального контуру» НБК; 

 • виконано великий обсяг робіт з улаштування покрівлі, з відновлення старих і 

улаштування нових інженерних мереж, улаштування протипожежних дверей, 

реконструкції систем протипожежного та госппитного водопостачання; 

водовідведення, монтаж устаткування вентиляції та кондиціювання, мереж 

електропостачання, освітлення та заземлення, інженерних систем тощо; 

 • проводилась комплектація та підготовка експлуатаційного персоналу НБК; 

 • отримано сертифікат Державної архітектурно-будівельної інспекції України 

про готовність «огороджувального контуру» НБК до експлуатації; 

 • згідно з графіком виконання робіт планується отримати окремий дозвіл 

Держатомрегулювання на дослідно-промислову експлуатацію ПК-1 НБК у другій 

половині 2018 року. 

З метою продовження впровадження енергозберігаючих технологій для 

забезпечення НБК необхідним теплопостачанням та зменшення вартості з надання 

вказаних послуг розроблено проект з будівництва резервної електричної котельні. 

Збудовано трансформаторну підстанцію та саму котельню, в якій встановлено та 

змонтовано 3 основних робочих котли потужністю по 1,2 МВт та 1 резервний на 1,4 

МВт. 

Виконано великий обсяг робіт за проектом будівництва сховища 

відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2): 

 • генпідрядником (ТОВ «ЮТЕМ-Інжиніринг») та субпідрядниками виконано 

будівельно-монтажні роботи згідно з графіком виконання робіт в обсязі 99%; 

 • у стадії завершення перебуває монтаж та налагодження всього обладнання 

згідно з проектом, проводяться приймальні індивідуальні та комплексні 

випробування обладнання та систем. 

Початок робіт з перевезення відпрацьованого ядерного палива на етапі 

«гарячих» випробувань СВЯП-2 заплановано на червень 2018 року. 

СВЯП-2 укомплектовано експлуатаційним персоналом. Завершено експертизу 

пакету документів та отримано позитивний висновок про затвердження конструкції 

пакувального комплекту для введення в експлуатацію вагона-контейнера для 

перевезення відпрацьованого ядерного палива. Очікується отримання сертифіката. 

Триває активна підготовка для отримання дозволу на проведення 3 етапу 

«гарячих» випробувань промислового комплексу переробки твердих радіоактивних 

відходів. 

Виконано роботи з доопрацювання проекту заводу з переробки рідких 

радіоактивних відходів з урахуванням сучасних будівельних вимог. 

Відкоригований проект пройшов експертизу, отримав позитивний висновок та 

був затверджений ДАЗВ. Роботи із завершення будівництва заводу закінчені. 

Здійснюється підготовка документів на отримання сертифіката Державної 

архітектурно-будівельної інспекції України про прийняття в експлуатацію 

завершеного будівництвом об’єкта. 

Роботи з демонтажу обладнання машинного залу блока № 1 виконані на 92%. 

Демонтовано і вивезено на дезактивацію 9266,5 тонн металу, дезактивовано 8404,1 

тонн, знаходиться на дезактивації 596,3 тонн, списано до РАВ 266,1 тонн, звільнено 

від регулюючого контролю 8404,1 тонн. 



Для розробки проекту створення додаткових сховищ РАВ в машинному залі 1 

черги укладений договір на проектування та виконання будівельних робіт. 

Виконувалися лабораторні дослідження з визначення ефективності 

використання нових сорбентів для очищення радіоактивно забруднених вод. 

Проводився аналіз джерел утворення і характеристик їх потоків на ДСП «ЧАЕС» з 

метою мінімізації утворення. 

З метою продовження реалізації стратегії енергозбереження, розпочатої в 2016 

році, та зменшення фінансового навантаження на підприємство, у 2017 році 

виконувались роботи із завершення утеплення будівель, встановлення автономних 

вузлів опалення, перехід на багатотарифний облік споживання електроенергії. 

Протягом року виконувались роботи щодо виведення з експлуатації водойми –

охолоджувача ЧАЕС. За даними гідробіологічних спостережень відсутні порушення 

санітарно- екологічного стану навколишнього середовища. 

За результатами моніторингу при осушенні території водойми - охолоджувача 

відсутні погіршення радіаційного та санітарно-екологічного стану на прилеглих 

територіях. Негативні прогнози щодо наслідків виведення з експлуатації водойми - 

охолоджувача не підтверджуються. Роботи з радіаційно-екологічного моніторингу 

триватимуть і в 2018 році. 

На промисловому майданчику ЧАЕС у стадії завершення перебувають роботи з 

будівництва сонячної електростанції потужністю 1 МВт, які виконує компанія «Солар 

Чорнобиль». У жовтні 2017 року вказана компанія приступила до активної фази 

виконання будівельно-монтажних робіт. Всього планується встановити 3762 

сонячних модулі. До кінця 2017 року було змонтовано понад 50% панелей, 

підключено трансформаторну підстанцію. Всі роботи планується завершити у 2018 

році. Для розміщення технологічного обладнання електростанції використовуються 

системи кріплення і фундаменти, які були спеціально розроблені з урахуванням вимог 

майданчика і радіологічної безпеки.  

Протягом 2017 року продовжувалась робота з реалізації проекту установки з 

очищення води та рідких радіоактивних відходів ЧАЕС від трансуранових елементів 

та органічних сполук. Затверджено проектну документацію. Розроблено, погоджено з 

ДАЗВ та затверджено технічну специфікацію на фазу 2 проекту. 

На підприємстві проведена значна робота з реконструкції схеми 

електропостачання промислового майданчика відповідно до нових умов, завдань та 

цілей. 

У 2017 році було розроблено проект Закону України «Про внесення змін до 

Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та 

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

напрямки подальшої діяльності, терміни виконання, обсяги і джерела фінансування 

на період до 2020 року. Наразі законопроект пройшов розгляд у Комітеті з питань 

екологічної політики природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської 

катастрофи. За підсумками розгляду законопроекту Комітет вирішив рекомендувати 

Верховній Раді України проект Закону прийняти за основу. 

Таким чином, на майданчику Чорнобильської АЕС виконано значний обсяг 

робіт. Підприємство працює у стабільному режимі. Невиконаними, в основному, 

залишаються заходи, що потребують збільшення термінів реалізації у зв’язку з 

високою складністю робіт. 

Державне підприємство «Управління забезпечення функціонування об’єктів 

Чорнобильської АЕС» у 2017 році виконувало роботи за такими основними 

напрямками діяльності: 



• забезпечення персоналу лікувально-профілактичним харчуванням; 

• господарське забезпечення; 

• транспортне забезпечення. 

 

Обсяги надання послуг з лікувально-профілактичного харчування за 2017 рік: 

 

Джерело 

фінансування 

План, 

комплексів 

Факт, 

комплексів 
Примітки 

Бюджетні кошти 431 550 421 851 

Забезпечено ЛПХ персоналу: 

ДСП «ЧАЕС» – 2096 чол. 

ДП «УЗФО ЧАЕС» – 552 чол. 

ВВО-1 ДСП «ЧСК» – 146 чол. 

Позабюджетні 

надходження 
153 360 199 788 

Харчування персоналу підрядних 

організацій за договорами та за 

готівковий рахунок 

 

Виконання робіт із господарського забезпечення у 2017 році: 

 

Вид заходів (робіт) 
Од. 

виміру 
план факт % вик. 

Обслуговування та утримання 

території, автодоріг і пішохідних 

доріжок 

м² 1402490 1402490 100 

Дезактивація 

спецодягу та 

ЗІЗ, ремонт 

спецодягу та 

перехідного 

одягу 

дезактивація ЗІЗ 

методом прання 
кг 95000 95000 100 

дезактивація 

перехідного одягу 

методом хімчистки 

кг 4000 4000 100 

ремонт спецодягу од. 3000 3000 100 

ремонт перехідного 

одягу 
од. 1000 1000  100 

Дезактивація і прибирання 

приміщень і місць загального 

користування 

м² 31349590 31349590 100 

Вивезення побутових, рослинних 

відходів і будівельного сміття 
м³ 1200 1200 100 



 

Виконання робіт із транспортного забезпечення у 2017 році: 

 

Найменування робіт 
Од. 

виміру 
План Факт 

Перевезення в рамках бюджетної програми: 

Вантажні перевезення  маш/год 43 938 41 275 

Пасажирські перевезення маш/год 65 000 63 217 

Перевезення РАВ маш/год 11 062 8 856 

Перевезення в рамках господарської діяльності: 

Вантажні перевезення маш/год 2 596 3 637 

1.3 Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами 

 

У 2017 році діяльність щодо поводження з радіоактивними відходами (РАВ) на 

території зони відчуження здійснювало ДСП «ЦППРВ», яке входить до складу 

Державної корпорації «Українське державне об’єднання «Радон» і є її головним 

підприємством. 

Відповідно до наказу ДАЗВ від 06.11.2017 № 151, ДСП «ЦППРВ» визначене як 

експлуатуюча організація (оператор) на всіх етапах життєвого циклу сховищ 

радіоактивних відходів, а саме: 

• сховища для захоронення високоактивних і довго існуючих низько- 

середньоактивних відходів у стабільних геологічних формаціях; 

• пункту захоронення радіоактивних відходів (ПЗРВ) «Буряківка»; 

• комплексу виробництв з дезактивації, транспортування, переробки та 

захоронення радіоактивних відходів «Вектор» (КВ «Вектор»), у тому числі 

спеціально обладнаного приповерхневого сховища твердих радіоактивних відходів, 

сховищ ТРВ-1, ТРВ-2; 

• пункту захоронення радіоактивних відходів «Підлісний»; 

• пункту захоронення радіоактивних відходів «ІІІ-я черга ЧАЕС»; 

• пунктів тимчасової локалізації радіоактивних відходів (ПТЛРВ) «Станція 

Янів», «Нафтобаза», «Піщане Плато», «Рудий ліс», «Стара будбаза», «Нова будбаза», 

«Припʼять», «Копачі», «Чистогалівка». 
У 2017 році ДСП «ЦППРВ» виконало роботи із захоронення РАВ на ПЗРВ 

«Буряківка» в обсязі 12653,06 м3, у т.ч. прийнятих від ДСП «ЧАЕС» - 7000 м3. 

Станом на 31.12.2017 на ПЗРВ «Буряківка» заповнено 30 траншей, 

законсервовано 29. Приймання РАВ у 2017 році проводилось у траншею № 21. 

Впродовж року виконано комплекс робіт по підготовці до закриття та консервація 

траншеї № 30. Траншея № 21 повністю заповнена РАВ і передана Корпорації 

«Укртрансбуд» для консервації; роботи на завершальній стадії. На території ПЗРВ 

регулярно проводиться радіаційний моніторинг. 



На Централізованому сховищі відпрацьованих джерел іонізуючого 

випромінювання (ЦСВДІВ) КВ «Вектор» проведено комплексні «холодні» 

випробування обладнання та систем. Отримана ліцензія на експлуатацію сховища на 

період «гарячих» випробувань. Проводиться приймання відпрацьованих джерел 

іонізуючого випромінювання (ВДІВ), їх переробка та розміщення на довготривале 

збереження. У рамках проведення «гарячих» випробувань було прийнято для 

довгострокового зберігання до ЦСВДІВ відпрацьовані джерела іонізуючого 

випромінювання в кількості 1687 од., у тому числі у 2017 році - 1154 одиниці від ДСП 

«Харківський ДМСК». 

Продовжуються роботи з реалізації проекту другої черги КВ «Вектор». 
У побудоване та прийняте в експлуатацію спеціально обладнане приповерхневе 

сховище твердих радіоактивних відходів (СОПСТРВ) першої черги КВ «Вектор» 

ведеться приймання РАВ від ДСП «ЧАЕС», а також від ДСП «Харківський ДМСК» та 

ДСП «Київський ДМСК». Всього у сховища СОПСТРВ прийнято 173,25 м3 РАВ 

(загальна активність 1,73Е+11 Бк), у тому числі у 2017 році прийнято 106,47 м3 

(загальна активність 7,67Е+7 Бк). 

Експлуатацію усіх сховищ РАВ підприємство проводить з метою забезпечення 

надійного контрольованого зберігання РАВ та обмеження розповсюдження 

радіоактивного забруднення у навколишнє середовище. 

У 2017 році було прийнято 18 партій РАВ зі спецкомбінатів ДК «УкрДО 

«Радон»: 

• ДСП «Київський ДМСК» - 7 партій; 

• ДСП «Харківський ДМСК» - 8 партій; 

• ДСП «Дніпровський ДМСК» - 3 партії. 

У 2017 році ДСП «ЦППРВ» виконувало також роботи з дезактивації 

автотранспорту, обладнання, спецтехніки. Дезактивовано 168 одиниць. 

Дезактивація спецодягу та білизни у 2017 році здійснювалася ДСП «ЦППРВ» 

як для підприємств сфери управління ДАЗВ, так і для інших організацій і 

підприємств, що виконують роботи з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у зоні 

відчуження. Всього дезактивовано– 16,521 тон спецодягу. 

ДП «НТЦ КПРВ» займалось дослідженнями та експериментальними 

розробками у сфері природничих і технічних наук, зокрема в галузі поводження з 

радіоактивними відходами та проектування об’єктів підвищеної небезпеки, у тому 

числі на території зони відчуження. 

У 2017 році підприємством виконувались роботи згідно з планом робіт за 

бюджетною програмою КПКВК 2408090 у частині «Проектно-конструкторського 

забезпечення реконструкції та будівництва споруд, устаткування та обладнання, 

призначених для поводження з радіоактивними відходами». 

Низка розробок підприємства отримала позитивний висновок ДП 

«Укрдержбуд-експертиза», а саме: 

• проект «Будівництво сховища для проміжного зберігання високоактивних 

радіоактивних відходів, що повертатимуться з Російської Федерації після переробки 

відпрацьованого ядерного палива українських АЕС»; 

• 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»; 



• проект «Будівництво сховища №21А ПЗРВ «Буряківка» у зоні відчуження 

Іванківського району Київської області»; 

 • проект «Реконструкція (консервація) сховища №30 ПЗРВ «Буряківка» у зоні 

відчуження Іванківського району Київської області»; 

 • проект «Реконструкція (консервація) сховища №21 ПЗРВ «Буряківка» у зоні 

відчуження Іванківського району Київської області». 

Всього у 2017 році було виконано 22 роботи за бюджетною програмою КПКВК 

2408090 та 12 робіт за госпрозрахунковими договорами. 

11 липня 2017 року Верховна Рада України прийняла Закони України «Про 

внесення зміни до статті 4 Закону України «Про поводження з радіоактивними 

відходами» щодо удосконалення механізму фінансування поводження з 

радіоактивними відходами» та «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення поводження з 

радіоактивними відходами», згідно з якими буде відновлено належне формування та 

функціонування Державного фонду поводження з радіоактивними відходами. 

 



1.4 Діяльність Державного наукового центру 

захисту культурної спадщини від техногенних катастроф 

 

У 2017 році Центром виконувалося 10 наукових тем (з них – 8 завершено), а також 

3 науково-технічні послуги з впровадження результатів наукових досліджень та 2 

комплекси заходів з опрацювання і збереження архівно-музейних фондів. Бюджетні 

призначення на 2017 рік реалізовано в обсязі 99,9 %. 

У межах виконання наукових тем проведено 6 експедицій, у т.ч.: 

• одну комплексну історико-етнографічну та одну тематичну до Ріпкинського 

району Чернігівської області; 

• 3 тематичні експедиції з вивчення традиційної обрядовості Середнього Полісся; 

• 1 археологічну (розкопки літописного Чорнобиля та його околиць). 

Під час цих експедицій було обстежено 73 населені пункти. 

У результаті польових досліджень утворено 510 годин аудіозаписів фольклорно-

етнографічного матеріалу та 73 години відеозаписів, обстежено 52 давні архітектурні 

споруди, відзнято понад 13 тис. фотографій, зібрано 523 рухомі пам’ятки традиційної 

культури. 

На території середньовічного Чорнобиля та в його околицях виявлено 15 

археологічних об’єктів (у т. ч. сегмент оборонного рову Чорнобильської фортеці часів 

Київської Русі), а також 4458 артефактів (після камеральної обробки відібрано на 

зберігання 1444 фрагменти кераміки, 143 вироби із каменю, 26 виробів зі скла та 44 

металеві вироби). 

За звітний період: 

• проведено роботу з опрацювання зібраних польових матеріалів (розшифровано 

401 годину аудіозаписів та 21 годину відеозаписів); 

• паспортизовано 5832 фотографії; 

• Сформовано страховий фонд та фонд користування аудіовізуальних документів 

в обсязі: 5751 фото, 408 годин аудіозаписів і 50 годин відеозаписів; 

• виконано науковий інвентарний опис 426 етнографічних музейних предметів та 

1657 археологічних артефактів, включаючи графічне відтворення 249 артефактів; 

• укладено 5 планів археологічного розкопу та 14 карт традиційних обрядових 

явищ, поширених на Середньому Поліссі; 

• створено інтерактивну карту пам’яток археології у зоні відчуження, виявлених 

археологічними експедиціями протягом останніх 10 років; 

• здійснено консервацію 460 музейних предметів та реставрацію 8 етнографічних 

пам’яток. 

Також завершено виконання ряду узагальнюючих наукових досліджень: 



• розробка концепції Чорнобильського науково-інформаційного фонду 

етнокультурної спадщини та створення прототипу інформаційно-пошукової системи 

архіву аудіовізуальних документів; 

• розробка термінологічного словника культурних традицій Правобережного 

Полісся; 

• підготовка монографій: «Звичаєво-правова культура населення Середнього 

Полісся: традиції і сучасність» та «Інститут спорідненості на Правобережному Поліссі». 

У плані впровадження результатів наукових досліджень: 

• проведено експертизу цінності 10148 документів на паперовій основі, зібраних у 

зоні відчуження, у результаті якої до наукового архівного фонду відібрано 9747 

документів; 

• проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною 

участю «Актуальні питання вивчення та збереження традиційної культури Східного 

Полісся. 

У звітному році здійснювався екскурсійний супровід постійно діючої виставкової 

експозиції «Пам’ять про отчий край» (м. Чорнобиль). 

Працівниками Центру опубліковано 66 наукових праць, зроблено 87 виступів на 

всеукраїнських та міжнародних конференціях (у т.ч. 19 за кордоном). 

1.5 Діяльність Чорнобильського радіаційно-екологічного 

біосферного заповідника 

 

Відповідно до Паспорту бюджетної програми на 2017 рік (зі змінами та 

доповненнями), затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 

14.02.2017 №62/165 (у редакції наказу Міністерства екології та природних ресурсів від 

12.07.2017 №261/626), на здійснення заходів із забезпечення функціонування 

Заповідника із загального фонду державного бюджету було виділено бюджетні 

асигнування у сумі 2795,0 тис. грн. Освоєно бюджетних коштів на загальну суму 2746,1 

тис. грн., із них капітальні інвестиції в основні засоби та інші необоротні матеріальні 

активи становлять 843,9 тис. грн., в результаті чого введено в експлуатацію протягом 

року основних засобів, інших необоротних активів на загальну суму 464,9 тис. грн. 

Станом на 01.01.2018 кредиторська заборгованість за бюджетними коштами в 

установі відсутня, дебіторська заборгованість становить 6,3 тис. грн. (витрати майбутніх 

періодів з підписки періодичного видання «Офіційний вісник України»).  

Наказами Заповідника, для забезпечення порядку ведення договірної роботи, 

створено комісію з питань проведення допорогових процедур та тендерний комітет. 

Окрім цього, наказом затверджено «Положення про порядок ведення договірної роботи 

у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику». 

Заповідником проведено 58 допорогових процедур публічних закупівель на 

загальну суму 1 970,1 тис. грн. (із них результативних 35 процедур на загальну суму 



1 205,9 тис. грн. (фактична сума за укладеними договорами 1 021,8 тис. грн.; економія за 

проведеними процедурами публічних закупівель склала 184,1 тис. грн.). 

Укладено 99 договорів на постачання товарів, послуг, виконання робіт на загальну 

суму 1 577,6 тис. грн. (один договір розірвано у зв’язку з істотною зміною обставин, 

якими сторони керувалися при укладенні договору, на підставі ст. 652 Цивільного 

кодексу України). 

Для формування у широких верств населення розуміння важливості збереження 

особливо цінних природних територій, біологічного та ландшафтного різноманіття, як 

основи біосфери, Заповідник проводить еколого-освітню діяльність, яка є одним з 

провідних напрямків його роботи та ефективним заходом охорони природних ресурсів. 

Протягом 2017 року фахівцями Заповідника проводилася значна еколого-виховна 

робота шляхом співпраці зі школами та дитячими садочками Іванківського району. 

Укладено 15 договорів про співпрацю з навчальними закладами. Організовано близько 

50 еко-освітніх лекцій, екологічних тренінгів та ігор, майстер-класів для учнівської 

молоді та дошкільнят. 

Розроблено та виготовлено для подальшого встановлення на території 

Заповідника 14 інформаційних щитів, 14 межових знаків та 14 інформаційно-охоронних 

знаків. Розроблено, замовлено друк та розповсюджується серед місцевого населення 

інформаційні буклети чотирьох видів: «Тваринний світ», «Рослинний світ», «Водні 

об’єкти та їх мешканці», «Мета, завдання та історія створення Заповідника». 

Для популяризації Заповідника була започаткована офіційна сторінка в соціальній 

мережі Facebok де регулярно висвітлювалася інформація про діяльність Заповідника, 

еко-освітні заходи, пізнавальні статті про рослинний і тваринний світ Заповідника. 

Відділом науки та радіаційно-екологічного моніторингу проведено редагування 

наявних картографічних матеріалів для подальшого їх використання в роботі підрозділів 

Заповідника. 

Окрім цього, Заповідником у 2017 році укладено угоди про співробітництво з 

Інститутом зоології ім. І.І. Шмальгаузена Національної Академії Наук України, 

Київським зоологічним парком загальнодержавного значення, Поліським держаним 

радіаційно-екологічним заповідником (Республіка Білорусь). 

Забезпечено проведення візиту та перемовин з делегацією Регіонального офісу 

для Програми ООН з навколишнього середовища в рамках реалізації міжнародного 

проекту «Збереження, посилення та управління запасами вуглецю та біорізноманіттям у 

Чорнобильській зоні відчуження». Забезпечено проведення засідання Керівного комітету 

міжнародного проекту «Збереження, посилення та управління запасами вуглецю та 

біорізноманіттям у Чорнобильській зоні відчуження», за результатами якого оновлено 

склад Керівного комітету, групи координації Проекту та визначено пріоритетний план 

заходів на 2018 рік. 

В рамках згаданого вище, укладено контракти на розроблення проекту 

землеустрою та першого етапу проекту організації території Заповідника та охорони 

його природних комплексів. 

 



1.6 Діяльність Українського радіологічного учбового центру 

 

Український радіологічний учбовий центр (далі –УРУЦ) є державним навчальним 

заклад післядипломної освіти і входить до складу ДК «Укр ДО «Радон». 

У 2017 році центр виконував роботи за двома бюджетними програмами: 

• КПКВК 2408070 «Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення 

території, що зазнала радіоактивного забруднення»; 

• КПКВК 2408090 «Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними 

відходами неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» та експлуатація його 

об'єктів». 

За бюджетною програмою КПКВК 2408070 у 2017 році було виконано: 

• розроблені та затверджені навчальні програми та плани для підвищення 

кваліфікації фахівців-радіологів; 

• проведена підготовка до читання лекцій та проведення практичних робіт в галузі 

радіоекології, радіометрії, радіомоніторингу та радіаційного захисту; 

• зроблено оновлення та корегування бази питань комп’ютерної системи атестації 

в галузі радіоекології, радіометрії, радіомоніторингу, радіаційного захисту та приладів 

радіаційного контролю; 

• налаштована комп’ютерна системи атестації для проведення тестування 

фахівців-радіологів; 

• проведена організаційна робота по підготовці проведення навчань по 

підвищенню кваліфікації фахівців-радіологів; 

• підготовлені навчальні посібники, навчально-методичні матеріали, нормативно-

технічних документи та державні акти у сфері регулювання радіаційної безпеки, 

радіаційного контролю, радіомоніторингу та поводженню з ДІВ для використання у 

навчальному процесі. 

Проведені три планових потоки по підвищенню кваліфікації фахівців-радіологів. 

Загалом підвищено кваліфікацію та проведено атестацію 71 фахівця-радіолога, які 

працюють в Мережі радіаційного контролю та контролюють радіаційний стан в різних 

галузях народного господарства. 

За бюджетною програмою КПКВК 2408090 у 2017 році було виконано: 

• розроблені та затверджені навчальні програми та плани для підвищення 

кваліфікації фахівців-радіологів; 

• проведена підготовка викладачів до проведення навчального процесу в галузі 

поводження з радіоактивними відходами та радіаційної безпеки; 

• оновлена та відкоригована база питань комп’ютерної системи атестації в галузі 

радіаційної безпеки та поводження з радіоактивними відходами; 



• налаштована комп’ютерна системи атестації для проведення тестування 

фахівців з поводження РАВ; 

• проведена організаційна робота по підготовці проведення навчань по 

підвищенню кваліфікації фахівців в галузі поводження з радіоактивними відходами; 

• підготовлені навчальні посібники, навчально-методичні матеріали, нормативно-

технічних документи та державні акти у сфері регулювання радіаційної безпеки, 

поводженню з РАВ для використання у навчальному процесі; 

• налагоджені, прокалібровані радіометричні прилади радіометричної лабораторії 

для проведення практичних робіт слухачами курсів підвищення кваліфікації в галузі 

поводження з радіоактивними відходами. Розроблена та налагоджена лабораторна 

робота для вивчення роботи радіометричних приладів, створений навчально-

методичного посібник для проведення лабораторних робіт. 

Проведені два планових потоки підвищення кваліфікації фахівців в галузі 

поводження з радіоактивними відходами. Загалом підвищено кваліфікацію та проведено 

атестацію 53 фахівців у галузі поводження з радіоактивними відходами Державної 

корпорації «Укр ДО «Радон». 

Також у 2017 році в УРУЦ пройшли навчання за програмою «Радіаційна безпека 

поводження з джерелами іонізуючих випромінювань» та здали атестацію 44 фахівці-

ліцензіати, які працюють в різних галузях народного господарства з використанням 

джерел іонізуючих випромінювань. 

 

1.7 Виконання заходів щодо радіаційного захисту населення 

та екологічного оздоровлення забруднених територій 

 

Відповідно до Закону України «Про правовий режим території, що зазнала 

радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи», забезпечення 

належного рівня радіаційної безпеки населення на цій території здійснюється шляхом 

проведення дозиметричної паспортизації населених пунктів України, контролю за рівнем 

радіоактивного забруднення продуктів харчування, лісових продуктів тощо, а також 

реалізації та впровадження заходів, пов’язаних із радіологічною реабілітацією 

забруднених територій. 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» за бюджетною 

програмою «Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що 

зазнала радіоактивного забруднення» були передбачені видатки в сумі 2795,5 тис. 

гривень. На здійснення контролю за рівнем радіоактивного забруднення продуктів 

харчування, сільськогосподарської продукції та продукції лісового господарства на 2017 

рік було передбачено 1876,9 тис. грн., які профінансовано стовідсотково. 

Відповідно до Переліку населених пунктів, віднесених до радіоактивно 

забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою КМУ від 

23.07.1991 № 106, до зони безумовного (обов’язкового) відселення (2 зона) віднесено 86 



населених пунктів, до зони гарантованого добровільного відселення  (3 зона) – 841 

населений пункт. 

Контроль за рівнями радіоактивного забруднення продуктів харчування, 

сільськогосподарської та лісової продукції у населених пунктах зони гарантованого 

добровільного відселення здійснювали радіологічні служби ( 42 спеціалісти). 

За 2017 рік спеціалісти-радіологи відібрали та перевірили 39950 проб продуктів 

харчування, сільськогосподарської продукції та продукції лісового господарства в 409 

населених пунктах, серед яких 493 проби мали перевищення допустимих рівнів 

забруднення радіоцезієм, в тому числі: молоко, м’ясо, свіжі та сухі лісові гриби та ягоди. 

Радіоекологи надали населенню 4342 консультації щодо рівнів забруднення 

продуктів харчування, брали участь у нарадах і сесіях районних та сільських рад, 

публікували в районних газетах статті на Чорнобильську тематику. 

На здійснення заходів щодо реабілітації території, яка зазнала радіоактивного 

забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2017 рік було передбачено 504 

тис. грн., які профінансовано стовідсотково. 



1.8 Фінансування та використання коштів за бюджетними програмами, 

чисельність і заробітна плата персоналу підприємств 

 

Видатки на 2017 рік, затверджені державним бюджетом за усіма бюджетними 

програмами, виконавцем яких є ДАЗВ, були значно менші, порівняно із потребою, 

викладеною у бюджетних запитах. 

У 2017 році відповідно до розпису бюджетних асигнувань загального та 

спеціального фондів державного бюджету на 2017 рік (затверджений 07.12.2017) 

підприємства та установи ДАЗВ фінансувалися за такими бюджетними програмами: 

•  КПКВ 2408010 – 8 453,3 тис.грн.; 

• КПКВ 2408040 – 1 186 424,224 тис.грн., у тому числі 299 434,624 тис.грн – 

спецфонд Державного бюджету; 

• КПКВ 2408070 – 2 795,5 тис.грн.; 

• КПКВ 2408080 – 4 616,1 тис.грн.; 

• КПКВ 2408090 – 162 205,72 тис.грн., у тому числі 105 692,22 тис.грн – 

спецфонд Державного бюджету; 

• КПКВ 2408110 – 370 250,5 тис.грн., у тому числі 20 153,9 тис.грн. – 

спецфонд Державного бюджету; 

• КПКВ 2408120 – 996 081,8 тис.грн., у тому числі 97 771,8 тис.грн. – 

спецфонд Державного бюджету; 

За результатами аналізу звітів про виконання фінансових планів за підсумками 

2017 року: 

• жодне підприємство не отримало збитків; 

• 11 підприємств отримали прибуток на загальну суму 9 802,0 тис. грн, що на 

690,8% більше фактичних показників 2016 року, а саме такі підприємства: 

- ДП «ЦОТІЗ» - 4 857 тис. грн.; 

- ДСП «Північна Пуща» -  1 964 тис. грн.; 

-ДСП «УКБЗВ» – 873 тис. грн.; 

- ДСП «Харківський ДМСК» – 753 тис. грн.; 

- ДП «НТЦ КПРВ» – 609 тис. грн.; 

- ДСП «Дніпропетровський ДМСК» – 352 тис. грн.; 

- ДП «УЗФО ЧАЕС» - 255 тис. грн.; 

- ДСП «Одеський ДМСК» – 76 тис. грн.; 

- ДСП «Екоцентр» - 50 тис. грн.; 

- ДК «Укр ДО «Радон» - 9 тис. грн.; 

- ДСП «ЧАЕС» - 4 тис. грн. 

• закінчили рік беззбитково 4 підприємства: 



- ДСП «Київський ДМСК»; 

- ДСП «Львівський ДМСК»; 

- ДСП «ЦППРВ»; 

- ДСП «ЧСК». 

Протягом 2017 року здійснено капітальних інвестицій на загальну суму 4 166 

402 тис. грн, що менше на 4 178 758 тис. грн., фактичних за 2016 рік. 

Загальна вартість активів підприємств збільшилася на 7 127 579 тис. грн. (на 

22,2%) та становила на 31 грудня 2017 року 39 265 462 тис. гривень. 

У 2017 році видатки за бюджетними програмами ДАЗВ профінансовано у 

повному обсязі: 

• загальний фонд державного бюджету на суму 879 368 209 грн.; 

• спеціальний фонд державного бюджету на суму 299 434 624 гривень. 

Залишки невикористаних коштів на кінець 2017 року склали 12039 грн. по 

КПКВ 2408010 та по КПКВ 2408080 - 700 гривень. 

Фонд оплати праці. 

У 2017 році за бюджетними програмами, виконавцем яких є ДАЗВ, фонд 

оплати праці розподілявся між коштами державного бюджету, доплатою особам, які 

працюють у зоні відчуження, виплатами за чорнобильським законом (трансферти) та 

іншими компенсаційними виплатами та коштами, отриманими від господарської 

діяльності підприємств (позабюджетні надходження), а саме: 

•  КПКВ 2408080 – 2370,4 тис.грн. – профінансовано повністю з бюджетних 

призначень; 

•  КПКВ 2408090 – 51 525,3 тис.грн., в тому числі: 

- профінансовано державним бюджетом – 47 155,1 тис.грн.;  

- доплата особам, які працюють у зоні відчуження – 3116,1 тис.грн.; 

- виплати за чорнобильським законом та ін. компенс. виплати – 802,7 

тис.грн.; 

- позабюджетні кошти – 451,4 тис.грн.; 

• КПКВ 2408110 – 236 467,8 тис.грн., в тому числі: 

- профінансовано державним бюджетом – 152 947,0 тис.грн.;  

- доплата особам, які працюють у зоні відчуження – 50 191,9 тис.грн.; 

- виплати за чорнобильським законом та інші компенсаційні виплати – 

14 239,7 тис.грн.; 

- позабюджетні кошти – 19 089,2 тис.грн.; 

• КПКВ 2408120 – 513 078,3 тис.грн., в тому числі: 

- профінансовано державним бюджетом – 422 185,2 тис.грн.; 

- доплата особам, які працюють у зоні відчуження – 59 529,0 тис.грн.; 



- виплати за чорнобильським законом та інші компенсаційні виплати – 

21 940,2 тис.грн.; 

- позабюджетні кошти – 9 423,9 тис.грн. 

Чисельність персоналу. 

Середньооблікова штатна чисельність працівників підприємств за 2017 рік 

склала 5865 осіб, установ - 90 осіб. У порівнянні з фактичними показниками 2016 

року зменшилася на підприємствах на 351 особу, установах - збільшилася на 6 осіб. 

Заробітна плата. 

У порівнянні з 2016 роком, середньомісячна заробітна плата за 2017 рік зросла 

на 20,4 % на підприємствах, і на 26,7% - в установах. 

Протягом всього 2017 року була відсутня заборгованість із заробітної плати. 

Слід сказати, що час від часу протягом року з’являлася заборгованість з виплат 

(трансферти), які сплачуються відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 

«Про доплати особам, які працюють у зоні відчуження» від 10.09.2008 № 831 (зі 

змінами), проте завдяки зусиллям ДАЗВ, її до кінця року вдалося ліквідувати. 

_________________________________________ 

 

 



2. Про розгляд результатів діяльності 

служби внутрішнього аудиту ДАЗВ за 2017 рік 

 

Служба внутрішнього аудиту ДАЗВ функціонує з квітня 2012 року і створена на 

виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001 «Деякі питання 

утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в 

міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах 

та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади». 

Виконання повноважень із здійснення діяльності з внутрішнього аудиту 

покладено на головного спеціаліста з питань внутрішнього аудиту. У зв’язку з 

недостатньою штатною чисельністю, яка б забезпечила створення структурного 

підрозділу з внутрішнього аудиту, до проведення аудитів на постійній основі 

залучаються працівники ДП «ЦОТІЗ». 

Кількість об’єктів внутрішнього аудиту у 2017 році становила – 60, які 

складаються з 19 суб’єктів господарювання, 1 відокремленого підрозділу ДСП «ЧСК», 

32 функцій, 8 бюджетних програм, загальний обсяг асигнувань за якими у 2017 році 

становив 2 728 667,144 тис.грн. 

На виконання Стандартів проведення внутрішніх аудитів, затверджених наказом 

Міністерства фінансів України від 04.11.2011 № 1247, Порядку планування і проведення 

внутрішніх аудитів, документування, реалізації їх результатів у ДАЗВ України та в 

установах, організаціях і підприємствах системи його управління, затвердженого 

наказом ДАЗВ від 12.11.2014 № 128, планів діяльності з внутрішнього аудиту на 2017 

рік, здійснена планова та позапланова діяльність з питань внутрішнього аудиту. 

Стан виконання плану діяльності з внутрішнього аудиту. 

Протягом 2017 року проведено два запланованих заходи з внутрішнього аудиту 

(ДК «Укр ДО «Радон», ДСП «ЦППРВ») і один розпочатий у грудні 2017 року, термін 

виконання якого продовжено на І квартал 2018 року (ДСП «Північна Пуща»), а саме: 

• комплексний внутрішній аудит (аудит ефективності, фінансовий аудит та аудит 

відповідності) на тему: «Оцінка ефективності функціонування системи внутрішнього 

контролю ДК «УкрДО «Радон»»; оцінка діяльності ДК «УкрДО «Радон»» щодо 

законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення 

бухгалтерського обліку; оцінка діяльності ДК «УкрДО «Радон»» щодо дотримання актів 

законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, 

інформації та управління державним майном за 2015-2016 рр.»; 

• аудит ефективності на тему: «Оцінка ефективності функціонування системи 

внутрішнього контролю Державного спеціалізованого підприємства «Центральне 

підприємство з поводження з радіоактивними відходами» як головного підприємства ДК 

«УкрДО «Радон»»; 

• комплексний внутрішній аудит (аудит ефективності, фінансовий аудит та аудит 

відповідності) на тему: «Оцінка ефективності  функціонування системи внутрішнього 



контролю ДСП «Північна Пуща»; оцінка діяльності ДСП «Північна Пуща» щодо 

законності та достовірності фінансової та бюджетної звітності; правильності ведення  

бухгалтерського обліку; оцінка діяльності ДСП «Північна Пуща» щодо дотримання актів 

законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, 

інформації та управління державним майном за період 2016 – 9 місяців 2017 рр.». 

Протягом 2017 року завершена робота з узагальнення матеріалів аудиторських 

досліджень, проведених у листопаді – грудні 2016 року, за такими аудитами: 

 • внутрішній аудит ефективності на тему: «Оцінка діяльності щодо ефективності 

функціонування системи внутрішнього контролю у сфері забезпечення працівників зони 

відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення лікувально-профілактичним 

харчуванням, а також ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань 

із забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням за період 2015 року - 9 місяців 

2016 року» на державних підприємствах, які належать до сфери управління ДАЗВ»; 

 • внутрішній фінансовий аудит та аудит відповідності Ставищенської 

госпрозрахункової філії Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильський 

спецкомбінат» на тему: «Оцінка діяльності філії щодо законності та достовірності 

фінансової звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку; оцінка дотримання 

завдань та функцій визначених Положенням про філію; дотримання актів законодавства 

з юридичних та кадрових питань, планів, процедур, контрактів з питань стану управління 

державним майном за період з 01 січня 2014 року по 30 вересня 2016 року». 

У листопаді 2017 року проведений позаплановий внутрішній аудит на ДСП 

«ЧСК» на тему: «Оцінка діяльності Державного спеціалізованого підприємства 

«Чорнобильський спецкомбінат» щодо правильності ведення бухгалтерського обліку 

дизельного палива; оцінки дотримання актів законодавства з обліку паливно-мастильних 

матеріалів, процедур з питань управління державним майном на підставі матеріалів, 

зібраних у період службового розслідування перевірки фактів та обставин щодо 

порушення генеральним директором Державного спеціалізованого підприємства 

«Чорнобильський спецкомбінат» Грабчуком М.В. законодавства при здійсненні 

процедур державних закупівель з придбання дизельного палива, проведеного з 

31.01.2017 по 31.03.2017». 

Основні порушення та недоліки, виявлені у ході проведених заходів. 

Основні порушення та недоліки, виявлені у ході проведення аудитів ефективності, 

позначились у: 

 • відсутності стратегічного планування на підприємствах; 

 • відсутності розподілу повноважень та відповідальності між керівниками, 

структурними підрозділами за здійснення покладених на них завдань та функцій, 

процесів, операцій; 

 • невідповідності організаційної структури та штатної чисельності штатному 

розпису; 

 • недотриманні штатної дисципліни; 

 • не застосуванні внутрішніх регламентів у повному обсязі; 

 • не ефективній організації внутрішніх служб підприємств, зокрема юридичної, 

договірної, кадрової; 

 • неналежній організації лікувально-профілактичного харчування за бюджетною 

програмою 2408110; 

 • відсутності контролю за діяльністю відокремленого структурного підрозділу 

ДСП «ЧСК»; 



 • відсутності регламентів формування планових показників бюджетних програм; 

 • відсутності регламентів формування фактичних витрат за напрямами 

діяльності програм робіт; 

 • відсутності контролю на підготовчих етапах державної реєстрації проектів з 

міжнародної технічної допомоги; 

 • неналежному стані внутрішнього контролю  за оформленням внутрішніх 

організаційно-розпорядчих документів; 

 • відсутності дієвого контролю керівників за відповідальними особами за облік, 

прийманням, рух та збереження  паливо-мастильних матеріалів. 

За результатами проведених аудитів ефективності виявлено недоліків та проблем - 

67, з них: 

 • управлінсько-організаційних – 7; 

 • операційно-технологічних – 56; 

 • кадрових – 4. 

Основні недоліки, виявлені у ході проведених заходів у кількості 56 (83%), 

стосувались організації системи внутрішнього контролю, 3 (4%) – виконання і 

досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах, 8 (12%) – планування і 

виконання бюджетних програм та результатів їх виконання. 

Протягом 2017 року за результатами фінансових аудитів та аудитів відповідності: 

• виявлено нефінансових порушень - 84, з них:  

- щодо порядку ведення бухгалтерського обліку – 6 (7%),  

- щодо недостовірної фінансової і бюджетної звітності – 3 (4%),  

- щодо недотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів, 

розпорядчих документів – 75 (89%); 

• виявлено фінансових порушень - 13 на суму 1385,3 тис. грн., з них: 

- що призвели до збитків через проведення витрат з порушенням 

законодавства (незаконні витрати) - 6 на суму 840,9 тис.грн. (61%) (ДК «УкрДО «Радон» 

- 200,5 тис. грн., ДСП «ЧСК» - 640,4 тис. грн.); 

- порушень, що не призвели до втрат – 7 на суму 544,4 тис. грн. (39%) (ДК 

«УкрДО «Радон» - 184,9 тис. грн., Ставищеньска філія ДСП «ЧСК» - 359,5 тис.грн.); 

• усунено нефінансових порушень – 15 (18% від загальної кількості нефінансових 

порушень), з них: 

- щодо забезпечення правильності ведення бухгалтерського обліку – 2; 

- щодо забезпечення дотримання актів законодавства, планів, процедур, 

контрактів, розпорядчих документів – 13; 

• усунено фінансових порушень – 1 на суму 4,2 тис. грн., з них: 

- відшкодовано і поновлено витрат фінансових і матеріальних ресурсів 

(незаконних витрат) – 4,2 тис. грн. (Київський ДМСК). 

Крім цього, проведеними заходами у 2017 році виявлено: 

 • ознак матеріальної шкоди (збитків) у розмірі 2130,1 тис. грн. (ДК «УкрДО 

«Радон» - 1873,7 тис. грн., Ставищеньска філія ДСП «ЧСК» - 256,4 тис. грн.); 

 • не ефективного використання коштів у розмірі 73,2 тис. грн. (ДК «УкрДО 

«Радон» - 28,3 тис. грн., Ставищеньска філія ДСП «ЧСК» - 44,9 тис. грн.); 

 • ризиків втрати коштів у розмірі 331,8 тис. грн. (Ставищеньска філія ДСП 

«ЧСК»); 

 • корупційних ризиків у розмірі 1524,6 тис. грн. (ДК «УкрДО «Радон»). 



За результатами проведених досліджень матеріали внутрішніх аудитів ДК 

«УкрДО «Радон» та Ставищенської філія ДСП «ЧСК» передані до правоохоронних 

органів. 

За результатами проведених аудитів надано 82 рекомендації, з них: 

 • відхилено керівниками – 25 (30%); 

 • прийнято – 57 (70%), з них термін виконання яких не настав – 24 (42% від 

прийнятих), виконано-14 (25% від прийнятих), не виконано-19 (33% від прийнятих та 23 

% від наданих рекомендацій). 

Загальна кількість не виконаних рекомендацій - 44 або 54% від загальної кількості 

наданих. 

Основною причиною невиконання рекомендацій є непогодження з висновками 

аудиторської групи за результатами проведених досліджень, обґрунтування за якими не 

містять достатньої доказової бази, а також низька виконавська дисципліна 

відповідальних за діяльність.  

З метою забезпечення вжиття заходів за результатами внутрішнього аудиту та 

посилення виконавської дисципліни в системі ДАЗВ протягом 2017 року до керівників 

підприємств застосовані заходи дисциплінарного впливу. 

Результати впровадження рекомендацій. 

За результатами впровадження рекомендацій аудиту ефективності оцінки 

діяльності ДСП «ЧСК» із забезпечення функціонування лікувально-профілактичним 

харчуванням працівників зони відчуження, на підприємстві вжито заходи щодо 

оптимізації персоналу відділення громадського харчування, що нададуть економію 

бюджетних коштів у наступних періодах у розмірі не менш 491,4 тис. грн., які можуть 

бути використані на виплату додаткової заробітної плати з метою мотивації персоналу 

на досягнення максимальної результативності при виконанні завдань підприємства із 

забезпечення персоналу зони відчуження лікувально-профілактичним харчуванням 

(ЛПХ). 

Крім цього, у грудні 2017 року на ДСП «ЧСК» введений в дію новий порядок 

надання ЛПХ, направлений на підвищення якості обслуговування шляхом 

збалансованості харчування за хімічними речовинами та калорійністю, а також 

направлений на раціональне використання бюджетних коштів. 

Також, з метою підвищення якості надання послуг із забезпечення ЛПХ, на 

підприємстві розроблений регламент з прийому продуктів харчування на розподільчій 

дільниці, що сприятиме встановленню контролю за якістю отриманих продуктів 

харчування при закупівлі та відпуску їх у виробництво. 

Удосконалення системи внутрішнього контролю або окремих її компонентів в 

системі ДАЗВ. 

Як засвідчили матеріали проведених аудитів, стан внутрішнього контролю не 

забезпечує ефективного функціонування процесів, що відбуваються на підприємствах, в 

установах та організаціях сфери управління ДАЗВ. 

З метою організації ефективної системи державного внутрішнього фінансового 

контролю в системі управлінні ДАЗВ у жовтні 2017 року проведена презентація на тему: 

«Розбудова системи державного внутрішнього контролю на підприємствах, установах та 

організаціях, що належать до сфери управління ДАЗВ. Адоптація до норм та правил 

Європейського Союзу». 



За результатами проведеної презентації з метою вжиття заходів щодо розбудови 

системи державного внутрішнього контролю (ДВК) на підприємствах, установах та 

організаціях, що належать до сфери управління ДАЗВ, окремим дорученням Голови від 

18.10.2017 № 70 керівників підприємств зобов’язано протягом 2018 року щоквартально 

здійснювати планування заходів з розбудови системи ДВК з наступним щоквартальним 

звітуванням про їх виконання. 

Розбудова або удосконалення системи внутрішнього контролю за моделлю 

європейського досвіду надасть ефективно застосовувати механізми управління та 

організації процесів, що відбуваються у зоні відчуження, контролювати стан та якість 

виконання запланованих заходів,  вчасно впливати на виникнення ризиків, проводити 

дієвий та надійний постійний та періодичний моніторинги. 

____________________________________ 

 

 



 

 

 



3. План роботи і пріоритети ДАЗВ та підприємств, 

що належать до сфери його управління на 2018 рік 

 

3.1 План роботи ДАЗВ на 2018 рік 

 

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

за контроль 

та виконання 

1 2 3 4 

I. Заходи з реалізації державної політики у сфері управління зоною відчуження 

та відселеною частиною зони безумовного (обов’язкового) відселення 

1. 

Забезпечення умов для належного 

функціонування Чорнобильського 

радіаційно-екологічного біосферного 

заповідника: 

  

1.1. 

Супроводження до прийняття Кабінетом 

Міністрів України проекту розпорядження 

«Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок». 

лютий 

Фещенко В.П. 

Дудар С.І. 

Коптєв Є.С. 

1.2. 

Розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 

Чорнобильського радіаційно-екологічного 

біосферного заповідника. 

IV квартал 
Фещенко В.П. 

Дудар С.І. 

1.3. 

Розроблення проекту організації території 

Чорнобильського радіаційно-екологічного 

біосферного заповідника. 

IV квартал 
Фещенко В.П. 

Дудар С.І. 

2. 

Внесення на розгляд Уряду та 

супроводження у комітетах ВРУ проекту 

Закону України «Про внесення змін до 

статті 6 Кодексу цивільного захисту 

України щодо повноважень центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері управління 

зоною відчуження і зоною безумовного 

(обов’язкового) відселення» до його 

До прийняття 

Насвіт О.І. 

Гавриленко О.В. 

Коптєв Є. С. 



прийняття. 

3. 

Опрацювання та внесення на розгляд 

Уряду проекту постанови Кабінету 

Міністрів України «Про внесення змін до 

Переліку суб’єктів господарювання, в яких 

створюється відомча пожежна охорона». 

ІV квартал 

Насвіт О.І. 

Гавриленко О.В. 

Коптєв Є. С. 

4. 

Опрацювання в установленому порядку 

проекту постанови Кабінету Міністрів 

України «Про внесення зміни до пункту 3 

Порядку створення та використання 

матеріальних резервів для запобігання і 

ліквідації наслідків НС». 

IV квартал 

Насвіт О.І. 

Гавриленко О.В. 

Коптєв Є. С. 

5. 

Погодження із заінтересованими органами 

та подання на державну реєстрацію  

до Мін'юсту проекту наказу Міністерства 

екології та природних ресурсів України 

«Про затвердження Положення про 

функціональну підсистему запобігання та 

ліквідації надзвичайних ситуацій у зоні 

відчуження і зоні безумовного 

(обов’язкового) відселення єдиної 

державної системи цивільного захисту». 

IV квартал 

Насвіт О.І. 

Гавриленко О.В. 

Коптєв Є.С. 

1 2 3 4 

II. Заходи з реалізації державної політики у сфері зняття з експлуатації 

Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно 

безпечну систему 

1. 

Супроводження у комітетах ВРУ проекту 

Закону України «Про внесення змін до 

Закону України «Про Загальнодержавну 

програму зняття з експлуатації 

Чорнобильської АЕС та перетворення 

об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну 

систему» (зареєстр. 22.06.2017 за № 6624) 

до його прийняття. 

До прийняття 

Насвіт О.І. 

Зінкевич Л.І. 

Вербило М.О. 

Коптєв Є.С. 

2. 

Розроблення проекту Концепції нової 

редакції Загальнодержавної програми 

зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС 

та перетворення об’єкта «Укриття» на 

екологічно безпечну систему. 

IV квартал 

Насвіт О.І. 

Зінкевич Л.І. 

Вербило М.О. 

Коптєв Є.С. 



3. 

Введення в експлуатацію нового 

безпечного конфайнменту об’єкта 

«Укриття» та забезпечення його 

функціонування 

II квартал 

Насвіт О.І. 

Зінкевич Л.І. 

Вербило М.О. 

4. 

Розробка державного інвестиційного 

проекту «Реалізація другого пускового 

комплексу НБК та демонтаж нестабільних 

конструкцій об’єкта «Укриття». 

 

ІІІ квартал 

Насвіт О.І. 

Зінкевич Л.І. 

Вербило М.О. 

Лазаренко А.Я. 

5. 

Підготовка та опрацювання матеріалів для 

участі делегації України у засіданнях 

Асамблеї вкладників Чорнобильського 

фонду «Укриття» та Асамблеї донорів 

Рахунку ядерної безпеки. 

Липень 

Грудень  

 

Насвіт О.І. 

Зінкевич Л.І. 

Вербило М.О. 

III. Заходи з реалізації державної політики у сфері поводження з 

радіоактивними відходами 

1. 

Погодження із заінтересованими 

центральними органами виконавчої влади 

проекту Закону України «Про внесення 

змін до Закону України «Про 

Загальнодержавну цільову екологічну 

програму поводження з радіоактивними 

відходами». 

Листопад 

Насвіт О.І. 

Зінкевич Л.І. 

Кравченко О.О. 

Лелюх В.В. 

Коптєв Є.С. 

2. 

Супроводження до прийняття Верховною 

Радою України  проекту Закону України 

«Про внесення змін до деяких законів 

України щодо удоскона-лення 

законодавства з питань поводження з 

радіо-активними відходами» (зар. 

15.02.2017 № 6089). 

До прийняття 

Насвіт О.І. 

Зінкевич Л.І. 

Коптєв Є.С. 

3. 

Опрацювання в установленому порядку 

проекту постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку 

використання коштів Державного фонду 

поводження з радіоактивними відходами». 

Лютий 

Насвіт О.І. 

Фещенко В.П. 

Зінкевич Л.І. 

Лелюх В.В. 

Коптєв Є.С. 

4. Підготовка в установленому порядку 

матеріалів до шостої Національної 
І півріччя Насвіт О.І. 



доповіді України з виконання зобов’язань 

за Об’єднаною конвенцією про безпеку 

поводження з відпрацьованим паливом та 

про безпеку поводження з РАВ. 

Зінкевич Л.І. 

Кравченко О.О. 

5. 

Будівництво комплексу виробництв по 

дезактивації, транспортуванню, переробці 

та захороненню радіоактивних відходів 

«Вектор» та експлуатація його об’єктів. 

Протягом 

року 

Насвіт О.І. 

Фещенко В.П. 

Зінкевич Л.І. 

Кравченко О.О. 

Лазаренко А.Я. 

Юденко М.М. 

1 2 3 4 

6. 

Будівництво інфраструктури для 

приймання у власність держави на 

довготермінове зберігання з наступним 

захороненням осклованих високо-

активних радіоактивних відходів від 

переробки відпрацьованого ядерного 

палива реакторів ВВЕР-440 РАЕС, які 

повертаються з РФ. 

Протягом 

року 

Насвіт О.І. 

Фещенко В.П. 

Зінкевич Л.І. 

Кравченко О.О. 

Лазаренко А.Я. 

Юденко М.М. 

IV. Заходи з реалізації державної політики 

у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи 

1. 

Проведення заходів із радіологічного 

захисту населення та екологічного 

оздоровлення території. 

Протягом 

року  

Насвіт О.І. 

Сова С.І. 

2. 

Проведення заходів із збереження 

культурно-історичної спадщини в зонах 

відчуження та безумовного 

(обов’язкового) відселення. 

Протягом 

року 

Насвіт О.І. 

Сова С.І. 

3. 

Супроводження до прийняття Верховною 

Радою України проекту Закону України 

«Про внесення змін до деяких законів 

України щодо створення території 

спеціального промислового 

використання». 

До прийняття 

Насвіт О.І. 

Зінкевич Л.І. 

Коптєв Є.С. 



4. 

Подання  до Кабінету Міністрів України 

проекту Указу Президента України «Про 

схвалення Стратегії подолання наслідків 

Чорнобильської катастрофи та 

відродження територій, що зазнали 

радіоактивного забруднення». 

IV квартал 

Насвіт О.І. 

Сова С.І. 

Коптєв Є.С. 

5. 

Розроблення проекту акта, який врегулює 

питання виділення земельних ділянок під 

розміщення об’єктів альтернативної 

енергетики на території зони відчуження. 

Березень 

Насвіт О.І. 

Павлова К.С. 

Коптєв Є.С. 

V. Інші заходи, що забезпечують виконання завдань та функцій ДАЗВ 

1. 

Взаємодія з Атомпрофспілкою щодо 

розроблення та підписання Галузевої 

угоди між ДАЗВ і Профспілкою 

працівників атомної енергетики та 

промисловості України. 

І квартал  

Фещенко В.П. 

Гавриленко О.В. 

Лелюх В.В. 

Коптєв Є.С. 

2. 

Прийняття Концепції системи управління 

підприємствами, що належать до сфери 

управління ДАЗВ.  

IV квартал 

Фещенко В.П. 

Коптєв Є.С. 

Лелюх В.В. 

Лазаренко А.Я. 

3. 

Реорганізація ДК «УкрДО «Радон» 

шляхом перетворення в Державний 

концерн. 

ІІ квартал 

Насвіт О. І. 

Зінкевич С.І. 

Коптєв Є.С. 

4. 

Забезпечення ефективного управління та 

підвищення прозорості діяльності 

ДСП «ЧАЕС», розроблення відповідних 

проектів документів з метою створення 

наглядової ради. 

Грудень 

Насвіт О.І. 

Вербило М.О. 

Лелюх В.В. 

Коптєв Є.С. 

Довгалюк С.В. 

5. 

Підготовка пропозицій щодо переведення 

працівників підприємств зони відчуження, 

що належать до сфери управління ДАЗВ, 

та які не задіяні безпосередньо на роботах, 

пов’язаних із перебуванням у зоні 

відчуження та вжиття заходів із 

вишукування приміщень для розміщення 

Грудень 

Насвіт О.І. 

Фещенко В.П. 

Довгалюк С.В. 

Коптєв Є.С. 



цих осіб. 

1 2 3 4 

6. 

Забезпечення розроблення та 

затвердження на підприємствах, установах 

та організаціях, що належать до сфери 

управління ДАЗВ,  планів заходів з 

реалізації Стратегії з енергоефективності 

та енергозбереження на 2018 - 2020 роки 

та контролю за їх виконанням. 

Грудень 

Фещенко В.П. 

Дудар С.І. 

Керівники 

підприємств, 

установ, 

організацій 

7. 

Підготовка матеріалів та організація 

Шостого засідання Спільного українсько-

японського комітету з питань 

співробітництва у сфері поліпшення 

післяаварійного реагування на атомних 

електростанціях. 

ІV квартал  
Насвіт О.І. 

Павлова К.С. 

8. 

Забезпечення організації та виконання 

заходів щодо удосконалення, 

інформаційного наповнення та роботи 

офіційного веб-сайту ДАЗВ. 

Протягом 

року 

Фещенко В.П. 

Павлова К.С. 

Капишон В.Г. 

9. 

Підготовка матеріалів для участі Голови 

ДАЗВ у черговій сесії Генеральної 

Конференції МАГАТЕ та інших 

міжнародних заходах МАГАТЕ. 

Вересень 
Насвіт О.І. 

Павлова К.С. 
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