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Вступ 

Проєкт «Реабілітація колишнього Виробничого об’єднання Придніпровський 

хімічний завод в Україні (Фаза 3) – U4.02/20», № INSC/2021/427-030 

(реєстраційна картка № 4929 від 27.01.2022 р.), що виконується в рамках 
Угоди про внесок між Європейською Комісією та Українським науково-

технологічним центром від 27.09.2021 передбачає виконання 6 Задач: 

• Задача 1: Проєктний офіс 

• Задача 2: Завершення найбільш термінових заходів із 

забезпечення радіаційної безпеки на майданчику та утримання 

радіаційно забруднених матеріалів у межах контрольованих зон 

• Задача 3: Продовження вдосконалення законодавчої та 

нормативно-правової бази 
• Задача 4: Розробка плану поводження з РМ  

• Задача 5: Виконання початкових (високопріоритетних) 
реабілітаційних заходів на об’єктах колишнього ПХЗ 

• Задача 6: Заключний звіт 

Проєктний офіс сформовано 18.10.2021 р. шляхом укладання індивідуальних 
контрактів з УНТЦ у складі: 

• Пілюгіна Катерина менеджер ПО; 

• Ткаченко Юрій  інженер ПО 

У зв’язку з припиненням дії контракту К. Пілюгіної, до роботи з 01.09.2022 на 

позиції менеджер ПО приступив Олексій Бондар. 

 

1 Звіт про виконання Задач 

1.1 Задача 1 «Проєктний офіс» 

 

Задача 1 «Проєктний офіс», складається з 6-ти підзадач, а саме: 

1. Допомога ДП Бар’єр та Міненерго в перевірці заходів Фази 2, які повинні 

виконуватись у рамках Задачі 2 цієї програми, і підтримка в їх визначенні. Це 

повинно стати початковим пріоритетом для експертів Проєктного офісу, щоб 

Організація мала змогу в повній мірі і детально оцінити необхідний бюджет 

для завершення Фази 2. 

2. Надання підтримки Міненерго, МОЗ і Держатомрегулюванню при аналізі 
та визначенні законів та інших нормативно-правових документів наступного 

рівня пріоритетності, необхідних для безпечного контролю за майданчиками 

ядерного спадку та пов’язаними об’єктами в Україні, які повинні бути 
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розроблені в рамках Фази 3 цієї Угоди про внесок. Цей аналіз повинен 

ґрунтуватись на результатах аналізу прогалин, виконаного у Фазі 2. 

3. Робота в тісній взаємодії з ДП Бар’єр і Міненерго, розробка детального 
визначення заходів для виконання в рамках Задачі 4 Угоди про внесок. 

Результати цієї підзадачі повинні сформувати основу для технічної 

документації на закупівлю контракту на виконання задачі 4 цієї програми. 

4. Підтримка ДП Бар’єр у завершенні розробки та впровадженні процедур 

СУЯ та інших документів з якості, не впроваджених у Фазі 2 Угоди про внесок. 

У рамках цієї підзадачі експерти повинні звертатися до всіх відповідних 
документів і звітних матеріалів, розроблених у рамках контракту ЄС 
INSC/2016/379-607 на виконання проєкту ІСЯБ U4.02/16B1, контракт УНТЦ № 

2017-10, задачі 3.1 та 3.2. 

5. Підтримка ДП Бар’єр у завершенні розробки та використанні навчальних 
програм і матеріалів, не використаних у Фазі 2 Угоди про внесок. 

У рамках цієї підзадачі експерти повинні звертатися до всіх відповідних 

документів і звітних матеріалів, розроблених у рамках контракту ЄС 
INSC/2016/379-607 на виконання проєкту  ІСЯБ U4.02/16B1, контракт УНТЦ 

№ 2017-10, задача 3.3. 

6. Підтримка ДП Бар’єр у розробці заявки на ліцензію на часткову чи повну 

експлуатацію хвостосховища Сухачівське-2. 

1.1.1. Підзадача 1. Допомога ДП Бар’єр та Міненерго в перевірці заходів Фази 

2, які повинні виконуватись у рамках Задачі 2 цієї програми, і 
підтримка в їх визначенні 

Зміст підзадачі 

Відповідно до вимог Угоди про внесок, в результаті виконання підзадачі 1 

Задачі 1 має бути розроблений Звіт з визначенням заходів Фази 2, які 
необхідно завершити на майданчику ПХЗ в рамках Фази 3. Звіт повинен 

містити детальне визначення обсягу робіт, орієнтовну оцінку часу та вартості 

виконання. Аналіз причин не виконання таких окремих заходів та 
рекомендації щодо доцільності їх реалізації в рамках Фази 3 є предметом 

розгляду у цьому Звіті. 

Стан виконання 

Станом на кінець серпня ц.р. робота з розроблення Звіту закінчена. Звіт 
пройшов процедуру внутрішнього розгляду та узгодження та наданий на 

розгляд JSO. Зміст та структура Звіту відповідає вимогам Угоди про внесок та 

містить детальний аналіз повноти виконання заходів Фази 2, зокрема з: 
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− розроблення законодавчої та нормативно-правової бази; та  

− виконання запланованих проєктних та будівельних робіт на 
проммайданчику. 

В Звіті наведені аналіз причин не виконання окремих заходів та рекомендації 

щодо доцільності їх реалізації в рамках Фази 3. Окрім того Звіт містить перелік 

недоліків будівельних робіт з облаштування контрольованих зон, а також 

перелік недоліків при виконанні робіт з реконструкції системи вентиляції 

лабораторії ДП Бар’єр, а саме: 

a) перелік та обсяги будівельних робіт, що мають бути виконані для 

усунення недоліків з облаштування контрольованих зон: 
− покрівля будівлі 104 – 10 кв.м.; 
− встановлення колючого дроту «Єгоза» - 60 п.м.; 

− монтаж та підключення датчиків нагріву ємностей води – 6 од.; 
− встановлення інформаційних щитів та знаків РБ – 4 КЗ 

− придбання та підключення генераторів – 6 од.; 
− благоустрій КЗ біля санпропускників – 4КЗ. 

b) перелік заходів, що мають бути виконані для усунення недоліків для 
введення в експлуатацію системи вентиляції: 

− не передані у паперовому вигляді, оригінали, розроблених та 

затверджених документів: 

• Технічне рішення з реалізації технічного переоснащення системи 
вентиляції вимірювальної лабораторії радіаційного контролю та 

моніторингових досліджень;  
• Інструкція з експлуатації системи вентиляції; 

• Регламент технічного обслуговування системи вентиляції; 
• Протоколи випробувань кабельних ліній, заземлення та інші 

документи що складені під час монтажу вентиляційної системи; 

• Програма випробувань системи вентиляції; 
• Протокол виконання програми випробувань системи вентиляції; 

• Паспорт вентиляційної системи; 

• Паспорти на обладнання та вузли від виробника; 

• Гарантійні документи постачальника на обладнання; 

• Гарантійний документ на вентиляційну систему; 

• Акт приймання та здавання системи. 

− не завершені роботи з налаштування, випробування системи вентиляції; 
− не усунуті недоліки у функціонуванні інших важливих систем 

лабораторії (водопостачання, водовідведення, та внутрішні системи 

електромереж), які були пошкоджені під час виконання робіт за 

Технічним рішенням. 
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Затримка з введенням в експлуатацію системи вентиляції лабораторії 

призводить до недовиконання Програми радіаційного моніторингу 
підприємства, що є порушенням ліцензійних умов і може призвести до 

призупинення та/або анулювання діючої ліцензії. 

У жовтні представниками ДП «Бар’єр» було відновлено комунікацію з 

керівником проєкту від ЗВО. За результатами перемовин встановлено: 

− На даний час представники ЗВО працюють над відновленням робіт із 

комплектації документів, які необхідно передати ДП «Бар’єр»; 
− Плануються роботи з огляду та тестування системи вентиляції перед 

проведенням випробувань через вимушений тривалий простій у роботі; 

− Конкретний час виконання зазначених робіт не визначений через 

відсутність відповідних спеціалістів (майже всі мобілізовані) та 

загальною безпековою ситуацією у регіоні.   

05.10.2022 робоча комісія з представників Замовника – ДП «Бар’єр» та 
проєктного офісу в присутності представника виконавця робіт від ТОВ 

«Кінтегро» провели огляд та приймання виконаних робіт з усунення недоліків 
з облаштування контрольованих зон. В ході огляду підтверджено виконання 
робіт з облаштування всіх контрольованих зон (1, 2А, 2С, 3 та 4), в повному 

обсязі та з належною якістю, а саме: 

− по всій довжині кожних з 6-ти автотранспортних воріт на пунктах 

пропуску змонтовано дріт типу «Єгоза». Монтаж виконано згідно з 
вимогами Технічного рішення; 

− дріт типу «Єгоза» встановлено по периметру галереї, що примикає до 
будівлі 104 (контрольована зона 2А); 

− на огорожі всіх контрольованих зон з передбаченою відстанню 
встановлено знаки РБ; 

− на вході в санпропускник кожної з контрольованих зон встановлені 

інформаційні стенди. 
− всі ємності для води (єврокуби ємністю 1 м. куб) облаштовані 

нагрівальними елементами, потужністю 2,2 кВт. 

Технічний звіт робочої комісії 06.10.2022 надано до УНТЦ (Додаток 1). 

Наприкінці 1-ї декади жовтня ДП «Бар’єр» отримав поставку 6 генераторів, 

монтаж та підключення яких в санпропускниках буде здійснюватися за 

окремим рішенням.  

1.1.2. Підзадача 2. Надання підтримки Міненерго, МОЗ і 
Держатомрегулюванню при аналізі та визначенні законів та інших 

нормативно-правових документів наступного рівня пріоритетності, 

необхідних для безпечного контролю за майданчиками ядерного 
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спадку та пов’язаними об’єктами в Україні, які повинні бути розроблені 

в рамках Фази 3 

Зміст підзадачі 

За результатами цієї підзадачі 2 повинен бути складений звіт, в якому будуть 

визначені необхідні звітні матеріали, надане їх обґрунтування, дано 

орієнтовну оцінку вартості й часу, необхідних для їх розробки та 

затвердження. Звіт підлягає схваленню Міненерго, МОЗ і 
Держатомрегулюванням як Бенефіціарами цього проєкту міжнародної 

технічної допомоги, і затвердженню керівником проєкту від Європейської 

Комісії. 

Передбачається, що це буде другим пріоритетом для експертів Проєктного 
офісу, щоб Організація могла визначити розподіл бюджету Фази 3 між 

регуляторними та індустріальними аспектами програми. 

Стан виконання 

Стан виконання наведено в розділі 1.3. Задача 3. «Продовження 

вдосконалення законодавчої та нормативно-правової бази». 

1.1.3. Підзадача 3. Робота в тісній взаємодії з ДП Бар’єр і Міненерго, розробка 
детального визначення заходів для виконання в рамках задачі 4 Угоди 

про внесок. 

Зміст підзадачі 

Робота в тісній взаємодії з ДП Бар’єр і Міненерго, розробка детального 
визначення заходів для виконання в рамках задачі 4 Угоди про внесок – 

«Розроблення Плану поводження з радіоактивно-забрудненими матеріалами». 
Результати цієї підзадачі повинні сформувати основу для технічної 

документації на закупівлю контракту на виконання задачі 4. 

Стан виконання 

Стан виконання наведено в розділі 1.4. Задача 4 «Розробка плану поводження 

з РЗМ». 

1.1.4. Підзадача 4. Підтримка ДП Бар’єр у завершенні розробки та 
впровадженні процедур СУЯ та інших документів з якості, не 

впроваджених у Фазі 2. 

Зміст підзадачі 
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У рамках цієї підзадачі експерти повинні звертатися до всіх відповідних 

документів і звітних матеріалів, розроблених у рамках контракту ЄС 
INSC/2016/379-607 на виконання проєкту ІСЯБ U4.02/16B1, контракт УНТЦ № 

2017-10, задачі 3.1 та 3.2. 

Стан виконання 

В ході виконання підзадачі ПО у тісній співпраці з менеджментом ДП «Бар’єр» 

розроблено та актуалізовано «План розроблення процедур та документів СУЯ 

та впровадження СУЯ на ДП «Бар'єр» (далі-План СУЯ), що наведений у 
Додатку 2. План розроблено відповідно до пріоритетів що були визначені в 

Фазі 2. Підставою для виділення рівнів пріоритетності є передбачувана 

важливість впровадження та очікуваний результат підкомпонентів системи з 

точки зору критичності управління будь-якою організацією, відповідності 

законодавчим вимогам та дотриманням вимог стандарту ISO. Рівні 
пріоритетності визначаються таким чином:  

− Пріоритет 1: Створення рамкової основи системи управління, що має 

вирішальне значення для будь-якої організації, яка працює з потенційно 
небезпечними робочими середовищами. 

− Пріоритет 2: Створення механізмів забезпечення відповідності 

ліцензуванню та іншим юридичним вимогам. 

− Пріоритет 3: Створення механізмів забезпечення відповідності 
практикам належного управління, а також дотримання встановлених 

стандартів ISO. 

Наразі роботи з розроблення процедур та документів СУЯ та впровадження 
СУЯ зосереджені на пріоритетах 1 та 2. Поточний хід виконання (розроблення 

передбачених процедур та їх провадження) відображений в Плані (Додаток 
2). 



 

 

 

"Реабілітація колишнього Виробничого об’єднання Придніпровський хімічний завод в Україні 
(Фаза 3) – U4.02/20" № INSC/2021/427-030 (реєстраційна картка № 4929 від 27.01.2022 р.) 

Річний звіт  27.09.2021-26.09.2022                                                                                                            Сторінка 9 з 
64 

Наразі на ДП «Бар’єр» триває створення рамкової основи системи управління, 

що має вирішальне значення для будь-якої організації, яка працює з 
потенційно небезпечними робочими середовищами (Пріоритет 1) та створення 

окремих механізмів забезпечення відповідності ліцензуванню та іншим 

юридичним вимогам (Пріоритет 2). 

Діяльність з впровадження СУЯ здійснюється на підприємстві повільно, як з-за 

браку підготовлених фахівців так і не достатнього розуміння вищим 

менеджментом підприємства цілей та задач СУЯ. Вбачається доцільним 

проведення аудиту СУЯ та одночасного проведення навчання ключових осіб, 
задіяних у створенні та впроваджені СУЯ. Це може бути здійснено на початку 

наступного року. 

1.1.5. Підтримка ДП Бар’єр у завершенні розробки та використанні 
навчальних програм і матеріалів, не використаних у Фазі 2. 

Зміст підзадачі 

У рамках цієї підзадачі експерти повинні звертатися до всіх відповідних 
документах і звітних матеріалах, розроблених у рамках контракту ЄС 

INSC/2016/379-607 на виконання проєкту ІСЯБ U4.02/16B1, контракт УНТЦ № 
2017-10, задача 3.3. 

Хід виконання 

Станом на дату підготовки звіту на ДП Бар’єр організована процедура 
перевірки знань та навчання персоналу підприємства з РБ, що здійснюється 

згідно з розробленим «Положенням про порядок проведення навчання та 
перевірки знань з радіаційної безпеки працівників державного підприємства 
«Бар’єр», що затверджена наказом по підприємству від 15.07.2019 № 29/1 із 

строком дії до 15.07.2024.  

Положення визначає: 

− перелік посад персоналу категорії «А» ДП «Бар’єр», які підлягають 

навчанню та перевірці знань норм, правил і стандартів з радіаційної 

безпеки; 
− порядок підготовки персоналу з питань РБ; 

− перелік норм, правил та стандартів з радіаційної безпеки, знання яких 

підлягає перевірці; 
− періодичність перевірки знань норм, правил та стандартів з радіаційної 

безпеки; 

− критерії успішності перевірки знань; 

− порядок оформлення результатів перевірки знань норм, правил та 

стандартів з радіаційної безпеки. 
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Положення переглядається періодично - не рідше одного разу на п’ять років, 

або позапланово - при  зміні структури ДП «Бар’єр », введенні в дію нових 
нормативних документів стосовно організації перевірки знань у випадку, якщо 

перегляд цього Положення передбачений зазначеними нормативними 

документами, а також у випадку впровадження нових нормативних 

документів з радіаційної безпеки. На підприємстві запроваджена система 

навчання і перевірки знань у персоналу і забезпечено, що персонал, 

допущений до самостійного виконання своїх обов’язків: 

- відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим на підприємстві; 

- пройшов відповідне навчання з питань радіаційної безпеки; 

- пройшов перевірку знань у встановленому порядку; 

- знає, розуміє та дотримується вимог радіаційної безпеки. 

Наказом по підприємству від 07.10.2022 р. №51 створена екзаменаційна 
комісія з перевірки знань з питань РБ у персоналу та посадових осіб 
підприємства. Згідно з наявними протоколами засідання екзаменаційної комісії 

(№5 від 29.06.2021 та №6 від 29.06.2022) весь персонал категорії «А» 
успішно пройшов перевірку знань. 

Застереження  

За результатами опрацювання зазначених вище документів слід зробити 
наступні висновки: 

1. Порядок проведення навчання персоналу, що зазначений в розділі ІІІ 

Положення не відповідає вимогам нормативного документу «Порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у 
персоналу і посадових осіб суб’єктів окремих видів діяльності у сфері 

використання ядерної енергії», затвердженого наказом Державної інспекції 

ядерного регулювання України від 02.10.2014  № 143 та зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 02.12.2014 за № 1549/26326 (далі - Порядок). 

Згідно з вимогами цього Порядку програма навчання підприємства має бути 

узгоджена з Держатомрегулювання, натомість наявна програма навчання 
затверджена директором підприємства та за своєю структурою на змістом 

не відповідає вимогам Порядку. 

2. Екзаменаційну комісію з перевірки знань з питань РБ згідно з наказом від 

07.10.2022 № 51 очолює посадова особа, яка згідно зі своїми посадовими 

обов’язками не є відповідальною на підприємстві за стан РБ, що є 
порушенням вимог п.4.3 Порядку. 

Рекомендації 
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З метою приведення процедури з навчання та перевірки знань з питань РБ на 

підприємстві до вимог діючого Порядку рекомендується:  

− Невідкладно провести навчання персоналу та посадових осіб 
підприємства з питань РБ в сфері провадження діяльності з переробки 

уранових руд за програмою, що узгоджена з Держатомрегулювання. 

Перелік організацій, програма навчання яких узгоджена з 

Держатомрегулювання, розміщено на офіційному сайті Регулятора. За 
наявною інформацією такі програми мають ДНТЦ ЯРБ та ДП «СхідГЗК»; 

− В разі визначення доцільності розробити власну програму навчання 

відповідно до вимог Порядку та подати її на узгодження до 
Держатомрегулювання; 

− Внести зміни до наказу від 07.10.2022 № 51 про створення 

екзаменаційної комісії з перевірки знань з РБ, призначивши її головою 
посадову особу, яка згідно з наказом по підприємству і до службових 

обов’язків якого входить організація роботи з питань радіаційної 
безпеки. 

− Наявна програма навчання, а також навчальні матеріали, розроблені в 
ході виконання задачі за Фазою 2 (навчальні модулі у вигляді 

презентацій та відеоматеріалів), можуть бути використані для 
проведення навчань персоналу підприємства в якості програми з 

підвищення кваліфікації. 
 

1.1.6. Підтримка ДП Бар’єр у розробці заявки на ліцензію на часткову чи 
повну експлуатацію хвостосховища Сухачівське-2. 

Зміст підзадачі 

Після завершення підзадач 4 і 5 Організація повинна переконатися в тому, що 

всі необхідні матеріали з управління якістю, а також навчальні програми й 

матеріали готові і впроваджені ДП Бар’єр. Слід зазначити, що всі навчальні 

програми й матеріали повинні відповідати вимогам системного підходу до 
навчання (див. МАГАТЕ). Діяльність підприємств з переробки уранових руд, 

зокрема ДП Бар’єр, провадиться на підставі ліцензій, які видаються у порядку, 

встановленому відповідно до Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері 
використання ядерної енергії".  

Організаційні, кадрові і технологічні вимоги, умови безпеки, обов’язкові для 
виконання під час провадження та припинення діяльності з видобування, 

переробки уранових руд визначаються згідно з положеннями нормативно-

правового документу «Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) 

провадження діяльності з видобування, переробки уранових руд» 

затвердженого наказом Держатомрегулювання 27.05.2015 № 101 (у редакції 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1370-14
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наказу від 28.10.2020 № 439), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

12.06.2015 за № 700/27145. Цим документом також встановлено перелік 
документів, що додаються до заяви про отримання (внесення змін, 

переоформлення, видачу дубліката) ліцензії на провадження діяльності з 

переробки уранових руд.  

Хід виконання 

Станом на дату підготовки Звіту ДП Бар’єр здійснює діяльність в межах діючої 

ліцензії Держатомрегулювання №ОВ 001063 із строком дії до 19.02.2024 на 
право провадження діяльності з переробки уранових руд в частині 

проведення робіт з реконструкції та перепрофілювання 2-ої секції 

хвостосховища «Сухачівське» відповідно до робочого проекту «Реконструкція 

та перепрофілювання 2-ої секції хвостосховища «Сухачівське», 

Дніпропетровський р-он». 

Підприємство має повний пакет документів ліцензійного пакету з актуальним 
строком дії. Документи, строк дії яких спливає актуалізуються та подаються 

на затвердження до Регулятора. Так за підтримки ПО був оновлений 
ліцензійний документ «Програма радіаційного моніторингу ДП «Бар’єр», 
термін дії якого сплив. За результатами розгляду Держатомрегулювання 

листом від 24.01.2022 р. №21-23/1014-2349 повідомило про затвердження 

Програми та залучення її до ліцензійної справи. 

Провадження діяльності з будівництва сховища для тимчасового та/або 
довгострокового зберігання поблизу існуючого хвостосховища «Південно-

Східне» можливе за умови: 

− отримання позитивного висновку державної будівельної експертизи 

розробленого проєкту, зокрема державної експертизи з ЯРБ; 
− отримання Ліцензії на право провадження діяльності з переробки 

уранових руд в частині будівництва та введення в експлуатацію об’єкту. 

Таким чином, ДП «Бар’єр» після отримання позитивного висновку державної 

експертизи розробленого проєкту, повинен надати заяву на отримання 
Ліцензії на право провадження діяльності з переробки уранових руд в частині 

будівництва та введення в експлуатацію об’єкту. 

Застереження 

Зважаючи, що будівництво сховища для тимчасового та/або довгострокового 

зберігання поблизу існуючого хвостосховища «Південно-Східне» визначено в 

ТЕА як оптимальний варіант, передбачені Задачею 5 Угоди про внесок 

початкові (високопріоритетні) реабілітаційні заходи на хвостосховищі 

Сухачівське, секція 2 виконувати в повному обсязі не передбачається. Разом з 
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тим передбачаються заходи з проєктування та будівництва нового сховища в 

районі хвостосховища «Південно-Східне». Внаслідок цього виникає певний 
ризик призупинення дії наявної ліцензії. З метою мінімізації такого ризику в 

рамках Фази 3 мають бути передбачені окремі заходи щодо 

підготовчих(передпроєктних) робіт на хвостосховищі Сухачівське. 

1.2 Задача 2. Завершення найбільш термінових заходів із 

забезпечення радіаційної безпеки на майданчику та утримання 
радіаційно забруднених матеріалів у межах контрольованих зон 

Виконання Задачі буде розпочате після розгляду та затвердження JSO 

пропозицій щодо заходів із забезпечення радіаційної безпеки на майданчику 
та утримання радіаційно забруднених матеріалів у межах контрольованих зон, 
викладених у Звіті ПО про виконання підзадачі 1.1. 

1.3 Задача 3. Продовження вдосконалення законодавчої та 
нормативно-правової бази 

В рамках підпроєкту U4.02/16A із розроблення та оновлення української 

законодавчої та нормативно-правової бази підрядником проведено аналіз 
пробілів у законодавстві та нормативно-правовій базі України та 

рекомендовано до розроблення два основних документи: закон, що 
регламентуватиме поводження з майданчиками ядерного спадку, та 

оновлення/перегляд Норм радіаційної безпеки України. 
Закон мав визначити поняття майданчиків ядерного спадку та зазначити 

правову основу для державного управління такими майданчиками, 
включаючи їх приведення у безпечний стан шляхом ремедіації.  

Норми радіаційної безпеки базуватимуться на ситуаційно-орієнтованому 

підході та вводитимуть поняття планової, надзвичайної та існуючої ситуацій 

опромінення у відповідності до оновленої міжнародної системи радіологічного 
захисту, в першу чергу до Рекомендаціях МКРЗ 2007 року, Директиві Ради 

2013/59/Євратом від 5 грудня 2013 року. 

Документ складається з основної частини, що визначає норми радіаційного 

захисту та безпеки в планових ситуаціях опромінення, але також і 

регламентує ці норми для об’єктів, що належать до існуючої ситуації 

опромінення, таких як майданчик колишнього ВО ПХЗ. 

Розділ щодо регламентування надзвичайних ситуацій опромінення підрядник 

рекомендував до розроблення в подальшому, після того, як українське 

законодавство та нормативно-правова база стосовно управління 
надзвичайними ситуаціями буде в цілому адаптована до міжнародних норм. 

Законопроєкт «Про управління майданчиками ядерного спадку» розроблено 

та зареєстровано у Верховній Раді України  за номером 4529 від 21.12.2020. 
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Однак, 19.10.2021 року законопроєкт був знятий з розгляду Верховною 

Радою України у зв’язку із великою кількістю зауважень зацікавлених 
міністерств та відомств.  

За пропозицією Міністерства енергетики України законопроєкт буде 

доопрацьований шляхом виділення з тексту документу частин, що 

стосуватимуться окремо адміністративних, окремо фінансових питань та 

окремо питань щодо ядерної та радіаційної безпеки. Планується, що ці 
частини будуть оформлені окремими законопроєктами. Для роботи над цією 

задачею буде створено Робочу Групу під головуванням Міністерства 

енергетики України. Опрацювання зазначеного питання відкладене у зв’язку 
із воєнним станом в Україні. 

Нова редакція Норм радіаційної безпеки України розроблена підрядником та 

направлена у Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) для опрацювання та 
подальшого прийняття. З 10 листопада 2021 року проєкт оновлених Норм 
радіаційної безпеки України перебував на розгляді та обговоренні 

зацікавлених сторін. Зауваження, висунуті в процесі обговорення, МОЗ 
планувало опрацьовувати до початку квітня 2022 року, однак у зв’язку із 

бойовими діями в Україні, опрацювання зауважень відкладене. 

Загалом, підрядником виконано весь запланований обсяг робіт. У Фазі 3 

рекомендовано продовження підтримки Міністерства енергетики України щодо 
удосконалення законодавчої і регуляторної бази, пов’язаної із управлінням 

майданчиками уранового спадку, зокрема майданчиком колишнього ВО 
«Придніпровський хімічний завод». 

Станом на кінець звітного періоду ПО здійснено низку підготовчих заходів 

щодо відновлення робіт за цим напрямком. Проведені попередні перемовини з 
представниками Міністерства щодо створення робочої групи у складі всіх 

Бенефіціарів та інших заінтересованих сторін з відновлення робіт з 

удосконалення законодавства. Очікується відповідь від Міненерго щодо 
можливості проведення робочої зустрічі за участі ПО з цього питання. На 

думку ПО існують високі ризики не виконання цієї підзадачі у зв’язку з 

воєнними діями в Україні. 

Ситуація щодо стану розгляду та затвердження НРБУ в МОЗ наразі 
з’ясовується. 

1.4 Задача 4. Розробка плану поводження з РЗМ 

Зміст Задачі 

Очікується, що в більш довгостроковій перспективі виконання програми 

реабілітації ПХЗ призведе до значної кількості РЗМ, які потребуватимуть 
належного поводження. Принципами поводження з радіоактивними 
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матеріалами є зменшення об’єму, зміна фізичного стану та/або складу, 

ізоляція, безпечне та захищене зберігання та/або захоронення. Для реалізації 
цих принципів на ПХЗ, ще до початку виконання необхідних численних 

реабілітаційних заходів буде необхідна інфраструктура поводження з РВ для 

таких завдань, як:  

− Характеризація РЗМ, дезактивація будівель, споруд, земельних ділянок 

та обладнання; 
− Поводження з первинними та вторинними відходами; 

− Сортування і пакування; 

− Транспортування; 
− Проміжне зберігання та довгострокове зберігання/захоронення. 

Проєктування і створення всієї інфраструктури поводження з РМ потребують 

суттєвого вивчення. 

Отриманий в результаті цієї роботи План РМ повинен враховувати, серед 
іншого, таке:  

− Характеризація РМ і забруднених матеріалів у будівлях 103 і 104, інших 

будівлях і спорудах, а також на забруднених земельних ділянках (напр., 
ставках-відстійниках 220, 230, майданчику завантаження-

розвантаження руди, ділянках зони екстракції урану та ін.). 
− Виявлення відходів РМ, які потребують поводження, за орієнтовним 

об’ємом і класифікацією, а також необхідних технічних рішень для 
належного поводження з виявленими РМ. 

− Створення комп’ютеризованого реєстру РМ для майданчика і 
хвостосховищ, якщо це доцільно. Було б розумно розглянути можливість 

включення до реєстру РМ інформації та даних, отриманих у результаті 
екологічного радіаційного моніторингу на майданчику.  

− Визначення рішення стосовно процедури транспортування і заходів 

безпеки. 
− Потенційні вимоги та пропоновані рішення щодо тимчасового зберігання 

РМ і забрудненого обладнання, характеристики яких перевищують 

критерії приймання існуючих об’єктів для тимчасового зберігання та/або 

захоронення. 

− Створення об’єктів, необхідних для переробки і зберігання РМ, 

включаючи сортування, дезактивацію, пакування, зберігання та 

захоронення.  
− Створення обладнаного санпропускника для працівників, залучених до 

реабілітаційних робіт на майданчику. 

Базуючись на інфраструктурі поводження з РМ, запропонованій Планом 
поводження з РМ, Організація аналізує і пріоритизує необхідні заходи з 



 

 

 

"Реабілітація колишнього Виробничого об’єднання Придніпровський хімічний завод в Україні 
(Фаза 3) – U4.02/20" № INSC/2021/427-030 (реєстраційна картка № 4929 від 27.01.2022 р.) 

Річний звіт  27.09.2021-26.09.2022                                                                                                            Сторінка 16 з 
64 

поводження з РМ, які мають бути виконані для конкретних об’єктів та/чи 

споруд, та розроблює відповідний План пріоритетних заходів. Залежно від 
наявного бюджету, зазначені заходи будуть виконані в рамках Задачі 5 цієї 

Угоди по внесок. 

Стан виконання 

Станом на дату підготовки цього Звіту роботи з підготовки Технічного 

завдання «Розробка плану поводження з радіаційно-забрудненими 

матеріалами на промисловому майданчику ВО «Придніпровський хімічний 
завод», м. Кам’янське, Україна» знаходяться в стадії завершені. 

Доопрацьовані додаткові розділи ТЗ, що стосуються кваліфікаційних вимог до 

учасників торгів та методика оцінки пропозицій. Після закінчення 

внутрішнього узгодження, ТЗ буде надане УНТЦ для запровадження 

тендерних процедур. 

Зважаючи на те, що результати отримані в ході виконання Задачі 4 є 
вихідними даними для виконання Задачі 5, зокрема вихідними даними для 

проєктування сховища в районі хвостосховища Південно-Східне та з метою 
оптимізації графіку реалізації Задачі 5 ПО було запропоновано виділити 
проведення детальної характеризації РЗМ в будівлях 103 та 104 як 

окрему(пілотну) частину Задачі 4. Такий підхід базується на результатах 

попередніх досліджень в рамках Фаз 1 та 2, згідно з якими максимальні 
значення активності РЗМ спостерігаються в радіаційно забруднених будівлях 

103 та 104. Першочергово проведені роботи з характеризації РЗМ в цих 
будівлях дозволять на етапі підготовки Завдання на проєктування сховища 
мати достовірні значення активностей РЗМ для встановлення проєктних 

критеріїв приймання. Зазначений підхід до реалізації Задач 4 та 5 після 

детального внутрішнього обговорення був розглянутий та схвалений JSO. 

На виконання рішення щодо запровадження комплексу робіт з детального 

радіаційного обстеження будівель 103 та 104, ПО було розроблено та 
узгоджено з УНТЦ та JSO «Робоче завдання на виконання першочергових 

робіт з радіаційного обстеження та характеризації радіаційно-забруднених 

матеріалів в будівлях 103 та 104 на промисловому майданчику ВО 

«Придніпровський хімічний завод», м. Кам’янське, Україна». З огляду на 

діючий в країні воєнний стан JSO спільно з УНТЦ було прийнято рішення про 

закупівлю послуг у одного виконавця, при цьому наряду з основними 

технічними та кваліфікаційними вимогами до виконавця, рекомендовано було 
залучити місцеву компанію. Базуючись на підготовлених ПО матеріалах 

обґрунтування процедури закупівлі у одного виконавця 03.06.2022 з ТОВ 

«Центр радіоекологічного моніторингу було укладено договір №2022-11 на 

виконання комплексу робіт, відповідно до вимог Робочого завдання. Станом 



 

 

 

"Реабілітація колишнього Виробничого об’єднання Придніпровський хімічний завод в Україні 
(Фаза 3) – U4.02/20" № INSC/2021/427-030 (реєстраційна картка № 4929 від 27.01.2022 р.) 

Річний звіт  27.09.2021-26.09.2022                                                                                                            Сторінка 17 з 
64 

на дату підготовки цього Звіту роботи з радіаційного обстеження та 

характеризації радіаційно-забруднених матеріалів в будівлях 103 та 104 
завершені. Відповідно до передбаченого графіку робіт остаточна версія 

Технічного звіту 16.09.2022 була узгоджена з ПО та прийнята Замовником. 

Прийняттю звітних матеріалів передувала робоча зустріч в офісі ДП «Бар’єр», 

присвячена розгляду та обговоренню результатів виконання робіт (Додаток 3, 

Протокол наради від 05.09.2022). 

Основні результати роботи 

За вмістом радіонуклідів майже всі досліджувані матеріали перевищують 

рівень вилучення з-під регулюючого контролю в 1 Бк/г згідно НП 

306.4.159.2010 «Порядок звільнення радіоактивних матеріалів від 

регулюючого контролю в рамках практичної діяльності». Згідно ОСПУ-2005 всі 

матеріали із забрудненням радіонуклідами уранового, актіноуранового і 
торієвого рядів за рівнем активності відносяться до 2 групи РАВ. 
Радіонуклідний склад РЗМ складається з природних нуклідів ланцюга розпаду 

уран-торієвого ряду, що є типовим для уранопереробних підприємств. 
Основними з них є: 238U, 235U, 234U, 232Th 230Th, 226Ra, 228Th, 210Pb, 210Po, а 

також природний радіонуклід 40K. 

Максимальний вміст радіонуклідів сягає значень, що на 3 порядки 

перевищують рівні звільнення від регулюючого контролю, а саме : 

Радіонуклід Максимальна питома 

активність та похибка 
вимірювання, Бк/г 

Рівень звільнення 

радіоактивних матеріалів від 
регулюючого контролю, Бк/г 

238U 4141 ± 521 1,0 
230Th 3476 ± 1406 1,0 
226Ra 4653 ± 591 1,0 
210Pb 2548 ± 498 1,0 
210Po 25,55 ± 15,18 1,0 

Обсяги забрудненого металовмісного обладнання та труб: 

− Будівля 103 відповідно 789 м3  та 153 м3  Разом – 942 м3; 

− Будівля 104 відповідно 448 м3  та   49 м3  Разом – 497 м3; 

− Обсяг рідких РЗМ в Будівлі 103 – 21,6 м3; 

Забруднення будівельних конструкцій 

Перевищення вмісту забруднюючих радіонуклідів в Будівлях 103 та 104 

виявлено: 

− в залишках пофарбованих покриттів стін (до 100 Бк/г)  
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− у керамічній плитці (до 417 Бк/г). 

Перевищення вмісту забруднюючих радіонуклідів у червоній цеглі не 

виявлено (макс. до 0,5 Бк/г). 

Таким чином обсяг РЗМ у вигляді будівельних конструкцій оцінюється як 
незначний. 

Результати активності РЗМ є вихідними даними для визначення критеріїв 

приймання РЗМ у сховище що буде проєктуватись. 

1.5 Задача 5. Виконання початкових (високопріоритетних) 

реабілітаційних заходів на об’єктах колишнього ПХЗ 

Виконання Задачі започатковане на стадії підготовки до проведення засідання 

Робочої групи ПХЗ, що відбулось в м. Києві 02.12.2021. Були підготовлені 

аналітичні матеріали щодо варіантів створення інфраструктури для 

поводження з відходами ремедіації проммайданчику ПХЗ (SWOT-аналіз). 19 
листопада 2021 р. до JSO була надана «Службова записка Проєктного офісу 
ПХЗ в рамках Фази 3 програми ЄС з підтримки приведення колишнього 

Придніпровського хімічного заводу (ПХЗ) в безпечний стан: Варіанти 
безпечного зберігання та захоронення радіоактивно забруднених матеріалів. 

За результатами засідання Робочої групи ПХЗ було ухвалене рішення щодо 
необхідності розроблення Техніко-економічного аналізу варіантів безпечного 

зберігання та захоронення радіоактивно забруднених матеріалів. 

На виконання цього рішення ПО були виконані наступні роботи: 

− Спільно з фахівцями ДП «Бар’єр» 10.12.2021 проведено візуальне 
обстеження ділянки хвостосховища «Південно-Східне», що має бути 

розглянута як один з варіантів в ТЕА та складена інформаційна записка. 

Записка є складовою вихідним матеріалів для ТЕА; 
− Розроблено та узгоджено з JSO Робоче завдання «Створення 

відповідного об’єкту для безпечного тимчасового та/або 

довгострокового зберігання радіаційно-забруднених матеріалів на 

колишньому Придніпровському хімічному заводі (ПХЗ) в м. 
Кам’янському, Україна». 

Відповідно до тендерних процедур, виконавцем робіт було визначено ПАТ 

«Кіївенергопроект», з яким було укладено договір на виконання робіт. ПО 

протягом строку розроблення ТЕА було проведено 3 робочі наради в онлайн 

форматі, на яких розглядалися проміжні результати та хід виконання ТЕА. 
Згідно з графіком виконання робіт КІЕП листом № 5922156.201.12861-КР-Е 

від 30.05.2022  передав Замовнику - УНТЦ узгоджену фінальну версію ТЕА.  
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Основні висновки ТЕА 

За підсумковими результатами інтегральної оцінки варіантів потенційних 

об’єктів для безпечного тимчасового та/або довгострокового зберігання РЗМ, 
найвищій бал – 4,264 отримав Варіант 3 – будівництво нового сховища в 

районі існуючого хвостосховища «Південне-Східне». При цьому значення 

оцінок для решти варіантів коливалася в діапазоні від 3,0 до 3,66. 

Основними чинниками (факторами), що забезпечили суттєву перевагу цього 

варіанту порівняно з іншими є: 

− Наявність достатньої за площею земельної ділянки, що належним чином 
оформлена та належить ДП «Бар’єр» з цільовим призначенням для 
розміщення діючого хвостосховища Південно-Східне; 

− Запропонований в ході розроблення ТЕА варіант сховища об’ємом у 27 
тис. м3 відповідає вимогам Робочого завдання та дозволяє не лише 

розмістити весь оцінений об’єм РЗМ, що знаходиться поза межами 
контрольованих зон на  північній частині території ПХЗ, а й перемістити 

в нього відповідні об’єми забрудненого ґрунту з південної частини 
майданчика та мати оперативний резерв для розміщення інших РЗМ до 
моменту реконструкції та введення в експлуатацію сховища 

«Сухачівське, секція 2», наприклад РЗМ з будівель 103 та 104 тощо; 

− Забезпечення дотримання вимог з фізичного захисту РЗМ у 
новозбудованому сховищі з огляду на наявність діючої системи ФЗ на 

проммайданчику; 

За результатами розроблення ТЕА також було з’ясовано, що вартість 
реалізації Варіанту 1 – хвостосховище «Сухачівське» (біля 7 млн. євро) 

суттєво перевищує бюджет, передбачений Угодою про внесок на виконання 
відповідної задачі. 

Згідно з домовленостями за результатами зустрічі між Держатомрегулювання, 

Спільним офісом підтримки (JSO) та Проєктним офісом УНТЦ, що відбулася 25 

січня 2022 року, ДП Бар’єр листом від 14.06.2022 направив ТЕА на розгляд 
Регулятору.  

Держатомрегулювання за результатами проведеної експертної оцінки ТЕА, 

листом від 22.09.2022 № 21-43/9833-7816 (Додаток 4) повідомило, що «… в 

цілому схвалює запропонований у ТЕА варіант поводження з РЗМ «Розміщення 

РЗМ у новозбудованому сховищі тимчасового та/або довгострокового 
зберігання поблизу існуючого сховища «Південно-Східне» та запропонувало 

врахувати рекомендації та зауваження експертної оцінки ДНТЦ ЯРБ на етапі 

проектування сховища. 
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Згідно з висновками та рекомендаціями експертної оцінки ТЕА, що була 

проведена ДНТЦ ЯРБ (Додаток 5) зазначається, що: 

«… на наступних стадіях проектування необхідно врахувати зауваження 
викладені в пп. 2.3.3, 2.5.2, 2.5.3, 2.6 цих експертних оцінок, а також надати: 

− обґрунтування критеріїв (граничних умов) для розміщення РЗМ у 

новозбудованому сховищі тимчасового та/або довгострокового 

зберігання та пояснення механізму їх застосування до кожного виду 

матеріалів, які підлягають переміщенню; 
− обґрунтування безпеки сховища (зокрема оцінки ризиків вивільнення 

радіонуклідів чи токсичних сполук при зберіганні конкретних видів РЗМ; 

можливі наслідки зовнішнього впливу, у тому числі, через воєнні дії, 

ризики затоплення сховища та його наслідків тощо); 

− перелік аварійних сценаріїв, для яких виконувалися оцінки радіаційного 
впливу на населення, з необхідними розрахунками; 

− план та механізм взаємодії з власниками РЗМ при проведенні їх 

характеризації та переміщені у сховище». 

Зважаючи на результати експертної оцінки ТЕА Держатомрегулюванням, 
Міненерго листом №26/1.2-6.3-14889 від 07.10.2022 р. (Додаток 6) 

повідомило, що не заперечує щодо початку робіт з розроблення проектних 

матеріалів на будівництво сховища для довгострокового зберігання 
(захоронення) радіаційно забруднених матеріалів в районі хвостосховища 

«Південно-Східне» колишнього уранового виробництва виробничого 
об’єднання «Придніпровській хімічний завод» в м. Кам’янське 
Дніпропетровської області. 

Наступним кроком в реалізації заходів Задачі 5 було узгоджене з JSO та УНТЦ 
рішення щодо запровадження вишукувальних робіт на ділянці в районі 

хвостосховища Південно-Східне, що слугуватимуть вихідними даними для 

проєктування. На підставі підготовленого ПО спільно з ДП Бар’єр Робочого 
завдання УНТЦ 04.07.2022 укладено договір з ТОВ «Проджект інжинірінг 

груп» на виконання комплексу робіт, а саме на проведення інженерно-

геодезичних та інженерно-геологічних вишукувань для будівництва сховища. 

Роботи виконуватимуться відповідно до вимог ДБН 1.2.1-1:2008 «Інженерні 

вишукування для будівництва». 

20.07.2022 р. в офісі Бар’єру відбулась організована ПО стартова нарада 

щодо виконання робіт за укладеним договором. Представники Виконавця 
доповіли про стан підготовки до виконання робіт та окреслили підходи до їх 

виконання (протокол наради додається). Станом на кінець звітного періоду 

вишукувальні роботи успішно завершені, виконавцями представлені виконані 
відповідно до вимог ДБН фінальні версії звітних матеріалів, а саме: 
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− Науково-технічний звіт «Виконання топографо-геодезичної зйомки 

масштабу 1:500 на об’єкті для розміщення сховища радіаційно-
забруднених матеріалів «Південно-Східне». Відповідно до нормативних 

вимог результати зйомки зареєстровано в Управлінні містобудування та 

архітектури Кам’янської міської ради. Матеріали визнані придатними для 

проєктно-планувальних та землевпорядних робіт та внесені до 

інформаційної бази містобудівного кадастру; 

− Науково-технічний звіт «Сховище РЗМ «Південно-Східне» (сховище 

відходів забруднених радіоактивними матеріалами природнього 
походження)». Інженерно-геологічні вишукування, 2022-4/4481-В. 

Зважаючи на прийняте рішення та враховуючи на достатність вихідних даних 
для проєктування та узгодження від Регулятора та Міністерства ПО було 

розроблене «Робоче завдання на виконання робіт з проєктування сховища 
для довгострокового зберігання (захоронення) радіаційно-забруднених 

матеріалів на колишньому Придніпровському хімічному заводі (ПХЗ) в м. 
Кам’янському, Україна». Узгоджене за внутрішньою процедурою Робоче 

завдання на початку жовтня передано на розгляд до JSO та УНТЦ. Станом на 
кінець звітного періоду розгляд Робочого завдання триває. 

Підзадача 4 

Відповідно до Угоди про внесок однією з підзадач Задачі 5 є розроблення 
проєктних матеріалів на реконструкцію водогонів річкової та пожежно-питної 

води для майданчика ПХЗ, які наразі походять під тілом хвостосховища 
Центральний Яр. Це значно ускладнює виконання робіт з ліквідації аварійних 
пошкоджень водогону, адже потребує часу для отримання всіх необхідних 

дозволів для виконання робіт в радіаційно небезпечних умовах. Також 

занепокоєння викликає необхідність порушення цілісності покриття 
хвостосховища під час виконання ремонтних робіт, що є недотриманням вимог 

з безпечної експлуатації уранового об’єкту. Реалізація цієї підзадачі також 

дозволить мінімізувати ризики забруднення питної води внаслідок 
потрапляння радіонуклідів із захоронених у хвостосховищі відходів переробки 

уранових руд. 

ДП «Смоли», як власник централізованої системи водопостачання майданчика 

ПХЗ, підготувало ескізне технічне рішення з реконструкції водогону, що має 

бути реалізовано в північній(не забрудненій) частині проммайданчику. Згідно 

з цим рішенням виконання реконструкції централізованого водогону на 
промисловому майданчику ВО ПХЗ передбачається шляхом улаштування 

перемички трубопроводів річкової та пожежно-питної води на північному 

проммайданчику, що дозволить припинити експлуатацію частини водогону, 

що проходить під «тілом» хвостосховища Центральний Яр. За попередньою 
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пропозицією ДП «Смоли» перемичка складатиметься з 2-х водоводів 

довжиною біля 400 м кожний. 

На виконання підзадачі ПО спільно з ДП «Бар’єр» та за участі керівництва ДП 
«Смоли» 20.01.2022 провів робочу нараду щодо реконструкції водогону на 

проммайданчику ПХЗ (Протокол наради у Додатку 7). В ході наради Власник 

водогону підтвердив необхідність та актуальність цих робіт на надав дозвіл на 

їх виконання. Відповідно до вказівок УНТЦ ПО були розроблені Робочі 
завдання на: 

• Розроблення «Технічного рішення на поточний ремонт централізованого 

водогону на промисловому майданчику ПХЗ 

• Проведення робіт з поточний ремонт централізованого водогону на 

промисловому майданчику ПХЗ 

Згідно з укладеним договором з УНТЦ ТОВ «Кінтегро» розробило технічне 

рішення «Поточний ремонт централізованого водогону на промисловому 
майданчику ВО ПХЗ за адресою просп. Аношкіна, 179-Б, м. Кам’янське, 

Дніпропетровська обл.». Проект організації будівництва 2-05-К-ПОБ. 

За результатами тендерних процедур з консорціумом КІЕП «Енергомонтаж» 

укладено договір на виконання поточного ремонту водогону. 

Наприкінці вересня 2022 р. було проведено візит виконавця робіт на 

майданчик на якому плануються роботи, а також проведення наради стосовно 

обговорення технічних та контрактних питань.   

Під час візиту на ділянку проведення робіт була виявлена проблематика щодо 

виконання робіт згідно існуючого технічного рішення, розробленого в рамках 

проєкту. На нараді наступного дня представники Виконавця представили 

скориговані креслення траси прокладення водогону з поясненнями щодо змін:  

− маршруту прокладення трубопроводу, для відповідності вимогам НПА та 

ДБН,  
− заміни залізобетонних камер на залізобетонні колодязі що дозволяють 

проводити необхідне обслуговування мереж та запірної арматури,  

− забезпечення природнього нахилу для випорожнення трубопроводу у 
разі необхідності; 

− додаткових робіт щодо консервації та демонтажу аварійної ділянки 

водогону та встановлення регулятора тиску. 

Усі необхідні зміни були обговорені під час наради (Протокол у Додатку 7) на 

ДП «Бар'єр», запропоновані зміни будуть внесені Виконавцем шляхом 

коригування технічної документації з ремонту водогону.  
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Для вирішення питання щодо додаткових робіт за контрактом, АТ «Смоли» 

звернулося до керівника фінансово-адміністративного відділу УНТЦ з 

проханням надати дозвіл на включення їх у контракт (Додаток 8).  

20 жовтня 2022 р. КІЕП «Енергомонтаж» приступив до виконання робіт. 

1.6 Заключний звіт 

Виконання Задачі не розпочалось 

2 Інші задачі не передбачені Угодою про внесок. Обстеження 
геотехнічного стану огороджувальних споруд хвостосховища 

«Дніпровське» 

В ході проведення 25 березня 2022 р. планового візуального обстеження 
технічного стану хвостосховища «Дніпровське» у північно-східній його 

частини виявлено зсув покриваючого шару – фосфогіпсу. Розмір зсуву 
становить довжиною 23 м, шириною до 4 м, висотою до 14 м. Зафіксована 

ймовірність повторного зсуву на ділянці довжиною до 80 метрів. Перевищень 

потужності дози гама-випромінювання в місці зсуву не виявлено та складає 

0,18-0,24 мкЗв/год.  

Зсув, з достатнім ступенем ймовірності утворився внаслідок земляних робіт 
(розробка техногенного родовища – відвалів Дніпровського металургійного 

комбінату), що здійснюються у підніжжя південної огороджувальної дамби. На 
цей час ДП «Бар’єр» не має юридичних важелів впливу щодо припинення цієї 

діяльності, тому як підприємство не має відповідно оформлених документів на 
земельну ділянку. Відповідно до вимог законодавства навколо хвостосховища 

не встановлена санітарно-захисна зона. Інструментальний контроль 
огороджувальних споруд не здійснювався протягом багатьох років ( з 2016 р.) 

у зв’язку з відсутністю фінансування підприємства. 

Початок інтенсивних ерозійних процесів може призвести до руйнування 
огороджувальних споруд (дамб) та як наслідок до аварійних ситуацій з 

витоком радіоактивного хвостового матеріалу у гідрографічну мережу р. 

Коноплянка - р. Дніпро. 

ДП «Бар’єр» звернувся до JSO p з приводу проведення комплексу 

землевпорядних робіт та спеціального обстеження геотехнічного стану 

огороджувальних споруд хвостосховища та отримав фінансову підтримку з 
виконання зазначених робіт. Результати цих робіт дозволять визначити 

подальші управлінські рішення щодо заходів, спрямованих на безпечну 

експлуатацію хвостосховища. Згідно з узгодженим рішенням JSO та ПО УНТЦ 
спільно з ДП «Бар’єр» було підготовлене Робоче завдання на проведення 

комплексу робіт з обстеження геотехнічного стану огороджувальних споруд 
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хвостосховища «Дніпровське», згідно з яким передбачено виконання 

наступних робіт, а саме: 

− інженерно-геодезичні вишукування на земельній ділянці, в межах 
хвостосховища «Дніпровське»; 

− державна реєстрація земельної ділянки - встановлення (відновлення) 

меж хвостосховища «Дніпровське»; 

− проведення геофізичних досліджень з метою оцінки геотехнічного стану 
огороджувальних споруд (дамб) хвостосховища «Дніпровське»; 

− розроблення рекомендацій щодо здійснення заходів з забезпечення 

геостабільності дамб хвостосховища. 

На підставі підготовленого Робочого завдання УНТЦ 04.07.2022 укладено 

договір з ТОВ «Проджект інжинірінг груп» на виконання комплексу робіт. 

20.07.2022 р. в офісі ДП «Бар’єр» відбулась організована ПО стартова нарада 
щодо виконання робіт за укладеним договором. Представники Виконавця 
доповіли про стан підготовки до виконання робіт та окреслили підходи до їх 

виконання (протокол наради у Додатку 9). Станом на кінець звітного періоду 
Підрядником виконано весь обсяг топо-геодезичних робіт та геофізичних 

польових досліджень, включно з бурінням спостережних свердловин, 
відповідно до вимог Робочого завдання. Роботи з підготовки звітних матеріалів 

тривають згідно з передбаченим графіком. 

3 Участь у нарадах  

 

№  
з/п 

Назва наради Місце 
проведення 

Дата 
проведення 

1.  Робоча група ПХЗ м.Київ 02.12.2021 

2.  Робоча  нарада з ДП «Смоли» 
щодо реконструкції водогону 

на проммайданчику ПХЗ 

м.Кам’янське, 
офіс ДП Смоли 

20.01.2022 

3.  Зустріч з Головою 

Держатомрегулювання 

м.Київ 25.01.2022 

4.  Координаційна нарада з 

перебігу проєктів U4.02/20 на 
ПХЗ 

м.Кам’янське, 

офіс Бар’єру 

02.02.2022 

5.  Робочі наради з АТ «КІЕП», 
розробником ТЕА 

online Щотижня протягом 
дії договору 

6.  Протокол он-лайн наради 

щодо ходу реалізації Задач в 

рамках Фази 3 

online 11.04.2022 

7.  Стартова нарада щодо м.Кам’янське, 20.07.2022 р 
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№  

з/п 

Назва наради Місце 

проведення 

Дата 

проведення 

виконання робіт за укладеним 

договором з «Проджект 
інжиніринг груп» на виконання 

інженерних вишукувань на 

хвостосховищах «Південно-

Східне» та «Дніпровське» 

офіс Бар’єру 

8.  Координаційна нарада з 
перебігу реалізації проєктів 

U4.02/20 на ПХЗ 

м.Кам’янське, 
офіс Бар’єру 

05.09.2022 

9.  Робоча нарада з обговорення 

поточного ремонту водогону 

м.Кам’янське, 

офіс Бар’єру 

21-22.09.2022 

10.  Оперативні наради з ДП 
«Бар’єр» 

online Щотижня, кожного 
вівторка 
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4 Фінансовий звіт 

 
 

Бюджет  

  Бюджет  

  € 

1 Проєктний офіс  554 000 

2 Закінчення Фази 2 600 000 

3 

Розробка законодавчих і нормативних 

актів 400 000 

4 

Розроблення плану поводження з 

радіоактивними матеріалами 450 000 

5 

Виконання робіт із реабілітації  ВО 

ПХЗ стосовно усуненню радіологічної 

небезпеки відповідно до 

документації, що розроблена 

Проєктним офісом 3 805 000 

 6 

Експерти, розповсюдження 

інформації, презентаційні та інші 

допоміжні заходи 491 000 

   

   

   

  5,700,000 
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Витрати    

  Загальний 
бюджет 

Бюджет 1-го 
року Використано 

Lot  € € € 

1 
Проєктний офіс  

554 000 196 550 82 207 

2 
Закінчення Фази 2 

600 000 600 000 0 

3 
Розробка законодавчих і 
нормативних актів 

400 000 0 0 

4 
Розроблення плану 
поводження з 
радіоактивними 
матеріалами 

450 000 0 0 

5 
Виконання робіт із 
реабілітації  ВО ПХЗ 
стосовно усуненню 
радіологічної небезпеки 
відповідно до 
документації, що 
розроблена Проєктним 
офісом 

2 920 000 650 000 67 668 

6 
Експерти, 
розповсюдження 
інформації, презентаційні 
та інші допоміжні заходи 

100 000 52 500 444 225 

  5 700 000 1 699 050 594 100 
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5 Додатки  

Додаток 1 Технічний звіт робочої комісії 06.10.2022 
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Додаток 2 План розроблення процедур та документів СУЯ та 

впровадження СУЯ на ДП «Бар'єр» 

№ 
Розділ Настанови з 

СУЯ 

Конкретна процедура 

СУЯ/Документ, що потребує 
розроблення/перегляду 

Термін 
розроблення 

Стан 
виконання 

Документи пріоритету 1  

4.0 Про організацію    

4.1 Контекст організації 

Документ з організаційним описом 

та органограми, на які можна 
посилатися 

Жовтень-

листопад 
2021 

Виконано, 
актуалізується 
згідно з новою 
структурою, що 

затверджена 
Міністерством  

5.0 
Лідерство та 

відданість 

   

5.1 
Лідерство та 
відданість 

Процедура Грудень 
2021 

Виконано 

5.3 
Функції, обов’язки та 
повноваження 

Документ з організаційним описом 

та органограми, на які можна 
посилатися. 

Внесення змін до Настанови 

Жовтень - 

листопад 
2021 

Виконано 

7 Підтримання    

7.1 Ресурси 

Документи 
• Ідентифікація та підготовка 

переліку відповідних 
категорій людських ресурсів 

та інфраструктури  
• Реалізація процесів 

управління людськими 

ресурсами та 
інфраструктурою 

Процедура про контрольно-
вимірювальні прибори з 

радіаційного захисту  
Процедура калібрування 

обладнання 

Лютий 2022 Виконано 

7.2 Компетенція    
Процедура з компетенції, 
підвищення культури безпеки та 

якості інформації 

Квітень 
2022 

Виконано 

7.5 
Задокументована 

інформація 

Процедура документування 
інформації 

Жовтень -
грудень 

2021 

Виконано 

8.0 Виробництво    

8.1 
Експлуатаційні 
(виробничі) вимоги 

Документи щодо вимог до основних 
виробничих процесів: 

Дозиметричний контроль; 
Радіаційний моніторинг; 

Технічні спостереження; 

Грудень 
2021 

Виконано 
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№ 
Розділ Настанови з 

СУЯ 

Конкретна процедура 
СУЯ/Документ, що потребує 

розроблення/перегляду 

Термін 

розроблення 

Стан 

виконання 

Лабораторні дослідження; 

Фізичний захист 

Методика проходження 
санпропускника при роботі в 

контрольованих зонах. 

8.2 

Експлуатаційне 

планування та 
контроль 

Вимоги SHEQ (охорона праці, 
безпека, охорона навколишнього 

середовища та забезпечення якості 
продукції ) та процедура 

затвердження робіт та проектів 

Травень 
2022 

Виконано 

Документи пріоритету 2 

4.0 Про організацію    

4.1 

Відповідні учасники 

та зацікавлені 
сторони 

Документи 
Уточнення/формалізація 

взаємовідносин з ВІТЧ 38, іншими 
споживачами продукції 

підприємства 

Серпень 
2022  

В стадії 
розроблення 

5.0 
Лідерство та 
відданість 

  В стадії 
розроблення 

5.1 

Політика SHEQ 

(Безпека, Охорона 
праці, Навколишнє 

середовище та 
Забезпечення  якості 

) 

Документ 

Розробка та випуск Політики/ 
Комплексу заходів з безпеки, 

охорони праці, навколишнього 
середовища та забезпечення  якості 

(SHEQ) 

 Вересень 

2022  

В стадії 

розроблення 

6.0 
Планування системи 
управління 

   

6.1 Цілі SHEQ  

Документ 

Визначення цілей SHEQ та розробка 
планів для досягнення цілей (Плану 

якості) 

Жовтень 

2022 

В стадії 

розроблення 

7 Підтримання    

7.1 Обізнаність 

Процедура з компетенції, 
підвищення культури безпеки та 

якості інформації 

 
Аналіз потреб у навчанні  

Розробка та реалізація визначених 
курсів навчання та навчальних 

планів   

Серпень 
2022 

В стадії 
розроблення 

8 Виробництво    

8.1 Вимоги учасників 

Перегляд та/або підготовка  
експлуатаційних вимог (документів) 

до лабораторних/аналітичних 
досліджень 

Червень - 
Липень 

2022  

В стадії 
розроблення 
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№ 
Розділ Настанови з 

СУЯ 

Конкретна процедура 
СУЯ/Документ, що потребує 

розроблення/перегляду 

Термін 

розроблення 

Стан 

виконання 

8.2 
Проектування та 
розробка продукції 

Процедура проектування та 

розробки 

Вересень - 

Жовтень 

2022  

В стадії 

розроблення 

8.3 

Контроль 

постачальників та 

зовнішніх процесів 
(Закупівлі) 

Процедура проведення закупівель Листопад - 

Грудень 

2022 

 

8.4 

Готовність до 

надзвичайних подій 
та реагування 

Процедура контролю подій Січень -

Квітень 
2023  

 

9 Оцінювання дієвості    

9.1 Розгляд керівництвом 

Процедура розгляду керівництвом Травень - 

Вересень 
2023  

 

10 Поліпшення    

10.1 
Невідповідність та 

коригувальні дії 

Процедура виявлення 

невідповідностей та коригувальних 
дій 

Жовтень -

Грудень 
2023 

 

Документи пріоритету 3 

4.0 Про організацію    

4.3 
Обсяг Системи 

управління якістю 

Внесення змін до Настанови Січень 

2024  

 

4.4 
Система управління 

якістю та її процеси  

Внесення змін до Настанови Січень 

2024  

 

6.0 
Планування системи 
управління 

   

6.1 
Реагування на ризики 

та можливості 

Процедура управління ризиками та 

можливостями 

Квітень 

2024 

 

6.3 Планування змін 
Процедура планування змін Травень 

2024  
 

7 Підтримання    

7.4 Зв’язок 
Внесення змін до Настанови Лютий 

2024  

 

8.0 Виробництво    

8.6 
Забезпечення 
продукцією та 

послугами 

Внесення змін до Настанови Лютий 
2024 

 

8.7 
Випуск продукції та 
послуг 

Внесення змін до Настанови Березень 
2024  

 

8.8 

Контроль 

невідповідних 
результатів 

Процедура виявлення 

невідповідностей та коригувальних 
дій 

Липень 

2024  

 

8.9 Контроль подій 
Процедура контролю подій Серпень 

2024  
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№ 
Розділ Настанови з 

СУЯ 

Конкретна процедура 
СУЯ/Документ, що потребує 

розроблення/перегляду 

Термін 

розроблення 

Стан 

виконання 

9.0 Оцінювання дієвості    

9.1 

Моніторинг, 

вимірювання, 

аналізування та 
оцінювання 

Процедура задоволеності учасників 

Процедура з контролю, вимірювання 

та аналізу даних 

Вересень 

2024 

 

9.2 Внутрішній аудит 
Процедура внутрішнього аудиту Жовтень 

2024  

 

10.0 Поліпшення    

10.1 Загальні положення 
Внесення змін до Настанови Березень 

2024 

 

10.3 Постійне поліпшення 
Внесення змін до Настанови Березень 

2024  
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Додаток 3 Протокол координаційної наради від 05.09.2022 
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 Додаток 4 Скан-копія листа Держатомрегулювання 
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Додаток 5 Експертна оцінка ТЕА 
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Додаток 6 Скан-копія листа Міненерго 
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Додаток 7 Протокол наради з ДП «Бар’єр» та АТ «Смоли» 
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Додаток 8 Скан-копія листа АТ «Смоли» 
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Додаток 8 Інші наради 

Meeting with Chairman of the State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine 

Place:                 SNRIU head office, Kyiv 

Date:                   January 25, 2022; 09:00 

Objective: To discuss open issues related to implementation of the EC Programme for 
Prydniprovskiy Chemical Plant 

Time Activity 

09:00 - 09:05 Welcome 

09:05 - 09:10 Phase 3 commencement. General overview 

09:10 - 09:20 Legal and Regulatory Framework: draft law and NRBU further development 

09:20 - 09:25 Site access control procedure. Future of the document 

09:25 – 09:35  Feasibility study for RCM storage/disposal facility. General overview 

09:35 – 09:40 

AOB 

• Extension of regulatory project to the end of 2022 

• Review of documents developed within U4.01/18B project 
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AGENDA  

Coordination and Progress meeting for PChP Programmes  

Implementation of Emergency Measures relating to the Prydniprovskiy Chemical Plant 

 
Place:                 office of SE Barrier, Kamyanske, Ukraine 

Date:                   February 02, 2022; 09:00 – 11:00 

Participants: JSO, STCU, Keentegro, MEU, SNRIU, Dnipropetrovsk Oblast State Administration, SE 
Barrier, Kamyanske City Council, PChP Project Office 

Objective: To discuss progress in the projects implemented by the international and Ukrainian 
organisations for the former Pridniprovskiy Chemical Plant in Kamyanske, to understand 
any emergent risk and to agree further actions. 

 

Time Activity Speaker 

09:00-09:10 Welcome & Agreement of Agenda All 

09:10-09:30 

Programme issues: 

• Status of STEP approval   

• Draft law on Uranium Legacy Sites and NRBU. Further 
steps 

MEU, SE Barrier, 
STCU, JSO 

09:30-09:45 

U4.02/16B2 Works implementation 

• Works done by date 

• Changing of water pipelines. Cost estimate. Potential 
duration of works 

Keentegro 
STCU/JSO 

 

09:45-10:00 
U4.02/16B3: Refurbishment of the Ventilation system for SE 

Barrier’s: results of SAT 
ZVO, JSO 

10:00-10:20 
U4.02/16B4: SE Barrier’s report on radiation monitoring and 

technical inspections implementation 
SE Barrier 

10:20-10:45 

U4.02/20 PChP Project Office: 

• Feasibility study: status  

• Site access control procedure: results of PChP PO 
discussions with SNRIU 

• Draft report on not completed works within Phase 2 

PChP PO, STCU 

10:45-10:50 Other issues All 

10:50-11:00   Conclusions, Actions and Close 
Chairman 
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Протокол он-лайн наради щодо ходу реалізації Задач в рамках Фази 3 

 

Дата проведення наради: 
 

 Учасники наради: 
 

11 квітня 2022 р.  JSO (А.Холодюк) 
Проєктний офіс УНТЦ (К.Пілюгіна, 
Ю.Ткаченко) 
ДП «Бар’єр» (Ю.Рець, М.Білоус, 
Д.Микитась) 

   

Учасники наради обговорили хід виконання Задач проєкту та зосередились на 
проблемних питаннях. 

1.Розроблення ТЕА.  
Вихідні дані надані згідно з запитом Виконавця. КІЕП пропонує провести 13 квітня ц.р. 
чергову онлайн нараду, на якій будуть представлені для обговорення критерії вибору 
(оцінки) об’єкту для розміщення відходів. На нараді має бути також представлений 
доопрацьований графік виконання робіт. Учасники наради на цьому етапі не вбачають 
ризиків не виконання договору та/або перенесення строків виконання. 

2.Підготовка Технічного завдання для договору на передпроєктні інженерні 
вишукування. 
Бар’єр розробив та надав на розгляд та коментування учасникам наради драфти ТЗ на 
проведення інженерно-геодезичних та інженерно-геологічних вишукувань. ТЗ 
розроблені відповідно до вимог ДБН «Інженерні вишукування для будівництва» і за 
згодою учасників мають бути надані на розгляд до КІЕП, який наразі виконує роботи із 
розроблення ТЕА. Схвалені ТЗ мають розглядатися як підстава для розроблення  
Робочого завдання на виконання передпроектних вишукувань. Запровадження 
передпроектних робіт за окремим договором на переконання учасників наради 
дозволить скоротити час на розроблення робочого проекту з будівництва сховища РЗМ 
Південно-східне. ДП «Бар’єр» терміново передасть драфти розроблених ТЗ до КІЕП для 
розгляду та коментування під час наради з Проєктним офісом та JSO 13.04.2022 
(М.Білоус). 

3.Підготовка Технічного завдання на виконання робіт з оцінки стійкості 
огороджуючих дамб хвостосховища «Дніпровське» 
Необхідність проведення досліджень обумовлено аварійними ерозійними процесами, 
що зафіксовані ДП Бар’єр та відбуваються у північно-західній частині хвостосховища 
Дніпровське. Європейська Комісія погодила надання підтримки зю  проведення 
зазначених досліджень в раках Фази 3. ДП «Бар’єр» розробив та надав на розгляд та 
коментування драфт відповідного ТЗ. На думку учасників наради це ТЗ може 
розглядатися як підстава для розроблення  Робочого завдання на виконання робіт. 
Учасники наради дійшли згоди, що з метою оптимізації робіт (інженерні вишукування та 
оцінка стабільності) доцільним є виконання всього спектру робіт однією організацією. 
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ДП «Бар’єр» запропонує таку організацію для виконання комплексу робіт та надасть 
попередній кошторис (Ю.Рець). 

4.Виконання робіт з реконструкції централізованого водогону на проммайданчику 
ПХЗ. 
Проєктним офісом спільно з ДП «Бар’єр» розроблено Робоче завдання, що передано до 
УНТЦ для запровадження контрактних процедур. Станом на цей час потенційний 
виконавець (ТОВ Кінтегро) надав до УНТЦ комерційну пропозицію на виконання 1-го 
етапу робіт – розроблення Технічного рішення з реконструкції водогону. На думку 
учасників наради реалізація цього проекту просувається вкрай повільно та потребує 
додаткової взаємодії з менеджментом УНТЦ, спрямованої на прискорення процедури 
укладання договору підряду (К.Пілюгіна). 

5. Розроблення ТЗ на Розроблення Плану поводження з РЗМ (ППРЗМ). 
Результати робіт з характеризації РЗМ, що знаходяться на проммайданчику ПХЗ, є 
вихідними даними для проєктування сховища РЗМ, зокрема в частині визначення 
критеріїв приймання. Для визначення критеріїв приймання РЗМ критичним є проведення 
робіт з дослідження будівель 103 та 104 та характеризації РЗМ в цих будівлях. Однією 
за лабораторій в Україні, яка могла б провести аналіз відібраних проб РЗМ, є 
Центральна аналітична лабораторія ДСП «Екоцентр», яка за попередніми даними 
зазнала значних руйнувань під час здійснених російськими окупантами актів вандалізму 
у її приміщеннях. Існують також занепокоєння щодо можливостей транспортування в 
умовах воєнного стану відібраних проб як у Чорнобильску зону відчуження так і в інші 
подібні лабораторії за межами Дніпропетровської області. Зважаючи на вищевикладене, 
учасники наради вбачають високі ризики щодо виконання характеризації РЗМ, 
запланованих у задачі 4 Угоди про внесок, та з метою мінімізації цих ризиків пропонують 
таке:  

• З’ясувати поточний технічний стан та працездатність Центральної аналітичної 
лабораторії ДСП «Екоцентр» після дій окупантів (А.Холодюк); 

• З’ясувати можливість виконання комплексу робіт з характеризації відходів 
місцевою організацією ТОВ «ЦРЕМ», м.Жовті Води, що сертифікована на 
виконання означених робіт, зокрема з’ясувати можливість виконання робіт 
спеціалістами та обладнанням ТОВ «ЦРЕМ» на базі лабораторії ДП «Бар’єр», що 
допоможе уникнути транспортування проб (Ю.Рець); 

• З’ясувати можливість перевезення відібраних в ході робіт з характеризації проб 
РЗМ до аналітичної лабораторії (ДСП «Екоцентр» в разі працездатності, ТОВ 
«ЦРЕМ»), а саме наявність на сьогодні дозволу Регулятора на перевезення РЗМ 
автомобільними шляхами, перелік ліцензованих організацій. (Д.Микитась, 
Ю.Ткаченко); 

• Прискорити підготовку Технічного завдання розроблення плану поводження з 
РЗМ на ПХЗ (К.Пілюгіна). 

6.Щодо проєктування сховища РЗМ Південно-Східне 
Учасники погодились, що проєктування сховища Південно-Східне може бути розпочато 
до завершення робіт за задачею 4 із розроблення ППРЗМ. Однак, деякі результати 
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виконання цієї задачі, а саме, критерії приймання РЗМ, є вихідними даними для 
проєктування. З метою мінімізації ризиків при проєктуванні, учасники наради вважають 
за доцільне: 

• Передбачити в Технічному завдані на розроблення ППРЗМ першочергове 
виконання робіт з обстеження та характеризації РЗМ, що знаходяться у КЗ. Це 
дасть змогу на ранньому етапі проєктування отримати достовірні дані для 
визначення критеріїв приймання сховища (Ю.Ткаченко); 

• При розробленні Завдання на проєктування сховища Південно-Східне 
передбачити будівництво окремої секції для високозабруднених РЗМ (РЗМ з 
будівель 103, 104 тощо). В разі відсутності достатніх даних з характеризації РЗМ 
на час початку проєктування, передбачити, що об’єм окремої секції для 
високозабруднених РЗМ має бути на рівні 10% від загальної місткості сховища, 
але не менше 2 тис.м3. Для цієї секції мають бути встановлені окремі критерії 
приймання (Проєктний офіс, ДП «Бар’єр»). 

• Обговорити з Держатомрегулювання підходи до встановлення критеріїв 
приймання для сховища (Ю.Ткаченко).  

• Обговорити та погодити з JSO зазначені рішення (Проєктний офіс).  
 

Результати з виконання доручень 

По п.2 
 

ТЗ передані КІЕП та будуть обговорені під час робочої наради 13.04.2022. 

По п.3 ДП «Бар’єр» направить свої пропозиції щодо виконання робіт Проєктному 
офісу та JSO (А. Холодюку) 13.04.2022, після чого їх буде обговорено на 
робочій нараді 

По п.4 Станом на 12.04.2022 контракт не укладений. УНТЦ просять Проєктний 
офіс уточнити чи необхідно виконувати топографічні дослідження  

По п.5 За інформацією А.Холодюка: 
Відповідно до директора ДСП «Екоцентр» С.І. Кірєєва на даний час відомо 
наступне:  

• Управляючі/розрахункові комп’ютери 
розламані/викрадені/розукомплектовані  

• Основне обладнання на місці, але його працездатність наразі 
невідома. Зараз фахівці працюють над цим питанням. Зі слів С.І. 
Кірєєва все виглядає відносно цілим. Найближчими днями буде 
надана уточнена інформація.  

За інформацією Ю. Реця: 
ТОВ «ЦРЕМ» підтвердило можливість виконання робіт із характеризації 
РЗМ спеціалістами та обладнанням ТОВ «ЦРЕМ» на базі лабораторії ДП 
«Бар’єр» 
З інформацією Ю. Ткаченка: 
Робоча зустріч з представником Держатомрегулювання запланована на 
13.04.2022. 

По п.6 Обговорення з JSO підходів щодо черговості робіт із виконання 
характеризації РЗМ на ПХЗ та проєктування хвостосховища П-С 
заплановане у найближчий час 
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З інформацією Ю. Ткаченка: 
Робоча зустріч з представником Держатомрегулювання запланована на 
13.04.2022. 

 


