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Як часто у своєму повсяк
денному житті ми згадуємо 
про глобальні проблеми цив
ілізації? Останнім часом, ма
буть, не рідко. І в такі хвили
ни розуміємо, наскільки 
грізними можуть стати сили 
природи, які ми використо
вуємо, якщо вони виходять 
з-під контролю.

Технічний прогрес і наука 
розвиваються з такою швид
кістю, що іноді, подарувавши 
суспільству нові відкриття і 
технології, не дають часу ус
відомити, з яким ступенем 
обережності ми повинні кори
стуватись їх  результатами.

Одним із найважчих 
уроків для всього людства, 
а для нашої країни особливо, 
стала Чорнобильська техно
генна катастрофа. Аварія на 
четвертому енергоблоці АЕС 
за масштабами наслідків, 
впливом на долі сотень ти
сяч людей, на світову гро
мадськість, безумовно, ста
ла однією з найбільших.

Після розпаду СРСР ми 
одержали досить могутню 
ядерну енергетику, розвину
те атомне машинобудуван
ня й уранодобувну промис
ловість. На сьогодні в Україні 
працю є чотири атомних 
електростанції, декілька ви
нахідницьких ядерних реак
тор ів, використовується 
велика кількість джерел іон
ізуючого випромінювання у 
різних галузях народного гос
подарства.

Розуміючи свою відпові
д а л ьн ість  і н е об х ід н ість  
формування в Україні влас
ної державної ядерної пол
ітики, керівництво незалеж
ної України створило націо
нальний регулюючий орган 
—  Держатомнагляд, відпо
відальний за ядерну та ра
діаційну безпеку.

Гостра потреба в сучас
них методах і засобах аналі
зу для проведення державної 
експертизи з ядерної і радіац
ійної безпеки, багатогранність 
і складність проблем науково- 
технічного характеру, що ви
никають в процесі регулюю
чої діяльності, викликали не
обхідність в організації спец
іалізованого науково-техніч
ного центру для підтримки ре
гулюючого органу.

Таким чином; у 1992 році 
Постановою  Кабінету 
М ін істр ів  було прийнято 
рішення про створення Дер
жавного науково-технічного 
центру з ядерної та радіацій
ної безпеки, який за стату
сом, тематичним направ
ленням, програмно-техніч- 
ною оснащеністю і кваліфіка
цією персоналу став про
відною спеціалізованою ус
тановою, що виконує функції 
наукового, аналітичного, 
технічного, інформаційного, 
методичного, інженерного, 
консультативного і експер
тного супроводження регу
люючої діяльності.

Опікуючись проблемами 
Чорнобильського регіону, в 
липні 1995 року на спільній на
раді керівниками Адмініст
рації ядерного регулювання, 
ДНТЦ ЯРБ і Чорнобильської 
АЕС було прийняте рішення 
про організацію філії у м. Сла
вутичі.

Основними напрямками 
роботи філії стали: експерт
на д іяльність з підтримки 
ліцензування проектів на

Чорнобильській АЕС і об'єкті 
“Укриття” ; науково-дослідна і 
інформаційно-консультаційна 
діяльність —  участь у розробці 
нормативних документів з ви
користання ядерної енергії; 
розробка, формування і 
підтримка в актуальному 
стані фондів і баз норматив
них документів у сфері вико
ристання ядерної енергії, за
безпечення ними всіх зацікав
лених підприємств.

Славутицька філія розпоча
ла свій розвиток з невеликої 
групи співробітників і пройш
ла свій шлях становлення ра
зом з ДНТЦ та органом дер
жавного регулювання ЯРБ. За 
десять років колектив ф іл ії 
збільшився з 11 до 36 чоловік.

Персонал філії має високий 
освітній рівень і кваліфікацію: 
80% працівників мають одну 
або дві вищі освіти, пов'язані 
з ядерними технологіями, си
стемами якості та радіаційної 
безпеки, наукові ступені); ви
користовуючи сучасну техні
чну базу здатен виконувати 
поставлені завдання на най
вищому інтелектуальному і 
технічному рівні.

У 1999 році філією був підго
товлений збірник норматив
них документів “Ядерна та 
радіаційна безпека”, який вклю
чає весь перелік чинних норм 
і правил з ядерної та радіацій
ної безпеки. На сьогодні збірник 
супроводжується та підтри
мується в актуальному стані.

У зв'язку з рішенням уряду 
України про дострокове припи
нення експлуатації Чорно
бильської АЕС і збільшенням 
потреби регулюючого органу в 
підтримці проектів, пов'язаних 
із зняттям з експлуатації, у 2000 
році задачі філії були розширені. 
Орган державного регулюван
ня і керівництво ДНТЦ прийня
ли “Програму розвитку ф ілії 
ДНТЦ у м. Славутичі”.

З урахуванням наближе
ності зони відчуження і визна
чення нових пріоритетів у пол
ітиці Держатомрегулювання 
України, було відкрито новий 
напрямок з науково-технічно
го супроводження регулюван
ня безпечного поводження з 
радіоактивними відходами.

Іншою метою стало залу
чення до роботи унікального 
інженерно-технічного потенц
іалу, яким є спеціалісти Чор
нобильської АЕС, що мають 
унікальний досвід роботи на 
інших об'єктах атомної енер
гетики, брали участь у 
ліквідації наслідків аварії. В 
рамках цієї програми передба
чено створення робочих місць 
для спеціалістів, що мають 
досвід в галузі використання

ядерних технологій.
За дорученням уряду краї

ни про створення національ
ного загального фонду регулю
ючих документів, Славутиць
ка філія ДНТЦ призначена дер
жателем фонду НД у сфері 
використання ядерної енергії. 
Філія розробила і впровадила 
електронно-інформаційну до
відкову систему, яка дозво
ляє завжди підтримувати да
ний фонд у актуальному стані 
і надавати необхідну інформа
цію всім зацікавленим.

В рамках співробітництва 
з колегами із Європи (фірма 
GRS, Германія) розпочато ро
боту з електронною базою да- 
них DOCU EAST REG, яка 
містить нормативну доку
ментацію з використання 
ядерної енергії країн Східної 
Європи і СНД). При цьому 
Славутицька філія ДНТЦ взя
ла на себе зобов'язання з 
ведення українського моду
ля цієї бази даних.

Суттєву підтримку ф іл ії 
надала міська влада, виді
ливши відповідне приміщен
ня, яке Славутицька філія 
своїми силами перетворила 
в сучасний офіс. Тепер філія 
має можливість регулярно 
проводити тренінги з підви
щення кваліфікації експертів 
з ядерної безпеки, семінари і 
конференції з обміну досві
дом з проблем ядерної і раді
аційної безпеки із спеціаліста
ми з різних країн.

Протягом десяти років 
С лавутицька ф ілія мала 
успішні ділові стосунки з ба
гатьма партнерами за різни
ми напрямками. Ними ста
ли українські атомні елект
ростанції (Чорнобильська, 
Рівненська, Хмельницька, 
Запорізька), НАЕК “Енерго- 
атом ’’, державні комітети, 
науково-дослідні інститути, 
будівельні компанії, ДНСК 
“Радон” , а також зарубіжні 
партнери, такі як компанія 
“Технікатом” (Франція), Ти
хоокеанська Північнозахід- 
на Національна Лабораторія 
(США, Річланд), фірма GRS 
mbH (Німеччина), компанія 
R ISKAU D IT I.P.S.N/GRS 
In te rna tiona l (Ф ранція) та 
інші.

Спираючись на десяти
річний досвід і високий 
рівень техн ічно ї оснаще
ності, колектив Славутиць- 
кої ф іл ії ДНТЦ ЯРБ споді
вається на закріплення і роз
виток своєї діяльності, на 
розширення взаємовигідних 
ділових стосунків з усіма за
цікавленими партнерами і 
міськими органами самовря
дування.


