
НАЦІОНАЛЬНА 
АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Во.іодпмирська. >4. Кмїи-30. 01601. MC II.
E-mail: рге/.(с/ nas.gin .ua. Факс: (044) 234-32-43 

Телефон: канцелярія 234-5 1-67, 230-65-04; для довідок 230-66-66, 230-64-44 
Для телеграм: Київ, Наука. ЕДРПОУ 00019270

І la Ваш №

На Ваш № 004-550 від 18.05.2021

Київська міська державна адміністрація 
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На виконання доручення Віцепрем’єрміністра України -  Міністра цифрової 

трансформації України М.А. Федорова до листа Київської міськдержадміністранії від 

18.05.2021 № 004-550 Національна академія наук України надсилає висновок щодо 

доцільності коригування розміру санітарно-захисної зони навколо діючого 

дослідницького ядерного реактора по просп. Науки 47, підготовлений фахівцями 

Інституту ядерних досліджень НАМ України (додасться).

Додаток: на 4 арк. в 1 прим.

Віцепрезидент НАМ України 
академік ЬІАН України В.Л. Богданов
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на № 40/879-8 від 03.0о.2021 із. Віцепрсзидснту НАН України

Академіку ПАН України 
В. Л. Богданову
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На Ваш запит № 40/879-8 від 03.06.2021 р. повідом.іяємо.

Дослідницький ядерний реактор (ДЯР) ВВР-М ІЯД ПАН України призначений для 
вирішення широкого кола як фундаментальних, так і прикладних задач в галузі атомної 
енергетики, ядерної фізики, фізики твердого тіла, радіаційного матеріалознавства, 
радіобіології, напрацювання радіоактивних джерел для медицини та промисловості.

З огляду на важливість дослідницького ядерного реактора ВВР-М для розвитку науки 
і техніки нашої держави Постановою Кабінету Міністрів України № 1709 від 19 грудня 
2001 р. реактор віднесено до наукових об’єктів, шо становлять національне надбання.

Дослідницький ядерний реактор ВВР-М на сьогодні є діючою установкою. Інститут 
ядерних досліджень ПАН України відповідно до Постанови KM України № 1072 віл 30 
серпня 2007 р. є експлуатуючою організацією ядерної установки та мас всі необхідні 
дозволи на експлуатацію реактора;

Ліцензію ЕО № 000051, видану 22.05.2002 р. Держатомрегулювання України на право 
експлуатації дослідницького реактора до завершення етапу життєвого циклу 
«експлуатація ядерної установки»;
паспорт № 12-6ИР, виданий Держатомрегулювання у відповідності до вимог ПБЯ-03- 
75;
санітарний паспорт на право роботи з джерелами іонізуючого випромінювання, 
виданий Головним управлінням Держпродспоживслужби в м. Києві 27.01.2017 р. 
(дійсний до 27.01.2022 р).

Експлуатація реактора здійснюється у відповідності до чинних нормативних 
документів Україні, зокрема:

Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" від 
08.02.1995 р. № 39;
Закон України "Про поводження з радіоактивними відходами" від 30.06.1995 р. № 
255;
Закон України "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання" від 
14.01.1998 р. № 15/98-ВР;
Закон України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" від
11.01.2000 р. №1370-XIV;
ПРБУ-97/Д-2000 "Норми радіаційної безпеки України";
НП 306.5.02/3.017-99 "Вимоги до програми забезпечення якості на всіх етапах 
життєвого циклу ядерних установок” та ін.

Особливий режим території у місцях розташування ядерних установок, до яких 
належить ДЯР ІЯД ПАН України, встановлюється статтею 45 Закону України "Про 
використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" від 08.02.1995 р. № 39. У місцях
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розташування ядерної установки встановлюються санітарно-захисна зона (СЗЗ) і зона 
спостереження (ЗС).

Будівля реактора та інші споруди, що забезпечують роботу ядерної установки, 
знаходяться під охороною і обороною системи фізичного захисту.

Робота ДЯР ВВР-М ІЯД НАН України протягом багатьох років контролюється 
Міжнародною Агенцією з Атомної Впертії (МАНАТИ), яка проводить регулярні інспекції. 
За весь час роботи реактора грубих порушень правил ядерної та радіаційної безпеки не 
було.

Згідно з Основними санітарними правилами забезпечення радіаційної безпеки 
України "санітарно-захисна зона (СЗЗ) -  територія навколо радіаційно-ядерного об’єкта, де 
рівень опромінення людей в умовах нормальної експлуатації може перевищити квоту 
ліміту дози для категорії В (населення). В ( 33 забороняється проживання населення, 
встановлюються обмеження на виробничу діяльність, що не має відношення до рад іац ійно- 

ядерного об’єкта, та проводиться радіаційний контроль". Санітарно-захисну зону 
дослідницького ядерного реактора ВВР-М ІЯД НАН України встановлено радіусом 300 м 
(Лист Міністерства охорони СРСР № 04-8/15-8 від 15/5-81 р.) та підтверджено Л истом  
Головного управління Держсанепідслужби у м. Києві Державної санітарно- 
епідеміологічної служби України № 427 від 29.01.2015 р. Копії листів додаються.

Річна індивідуальна ефективна доза опромінення критичної групи населення за 
рахунок всіх шляхів формування дози від газо-аерозольного викиду ядерної установки за 
межами СЗЗ не повинна перевищувати 40 мкЗв.

Розміри і межі СЗЗ і ЗС для діючих ядерних установок можуть переглядатися 
виходячи із типу реакторної установки, фактичних надходжень радіоактивних речовин в 
навколишнє середовище, закономірностей розповсюдження газо-аерозольних викидів и 
атмосфері і міграції радіонуклідів в об’єктах навколишнього середовища, умов 
життєдіяльності населення, реальної радіаційної обстановки, яка склалася навколо ядерної 
установки, та перспектив розвитку фундаментальних та прикладних наукових робіт з 
використанням дослідницького ядерного реактора.

Враховуючи плани НДР. що будуть виконуватися за державними, галузевими та 
відомчими програмами, у найближчій перспективі (5-10 років) технологічних змін в роботі 
ДЯР та інших експериментальних установок, що використовують радіаційні технології, як: 
могли б бути передумовою для зменшення розмірів ССЗ, не передбачається.

Зменшення розмірів СЗЗ також послабить забезпечення аварійної готовності і 
реагування -  одного із важливих рівнів глибоко ешелонованого захисту. При цьому СЗЗ с 
не лише засобом неперевищення певних критеріїв при проектних аваріях, але й важливим 
буфером для захисту населення при запроектних аваріях.

Беручи до уваги наведене вище, зміна розмірів СЗЗ ДЯР видасться не прийнятною.
Для розгляду питання щодо можливості зміни розмірів та меж СЗЗ необхідно 

розробити проект СЗЗ з відповідними розрахунками надходжень радіоактивних речовин в 
навколишнє середовище, закономірностей розповсюдження газо-аерозольних викидів в 
атмосфері і міграції радіонуклідів в об’єктах навколишнього середовища та їх вплив на 
населення, враховуючи реальну радіаційну обстановку, яка склалася навколо ядерної 
установки, та перспективи розвитку фундаментальних та прикладних наукових робі і з 
використанням дослідницького ядерного реактора.

Для розробки проекту СЗЗ ДЯР ВВР-М ІЯД НАН України необхідно залучити 
організації, які мають право на виконання таких робіт. Вся необхідна вихідна інформація 
для розрахунків може бути надана ІЯД за запитом організації-виконавця.

і повагою,
Директор,
академік НАН України В. І. Слісснко


