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ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР З ПРОБЛЕМ 
ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ, РАДІОАКТИВНИХ 

ВІДХОДІВ ТА РАДІОЕКОЛОГІЇ 

Види діяльності: 
• Ядерна і радіаційна безпека 
• Зняття з експлуатації ядерних установок 
• Радіоекологічні дослідження 
• Аварійне реагування 
• Видавнича діяльність 
• Консалтинг 

До складу Чорнобильського центру входять: 
• Лабораторія інженерних розробок та технологій 
• Міжнародна радіоекологічна лабораторія 
• Лабораторія аналізу безпеки 

Чорнобильський центр — унікальний науково-дослідний центр у 
галузі ядерної і радіаційної безпеки. Науковці центру, 
використовуючи наявну базу ядерних даних і бібліотеку 
розрахункових комп'ютерних кодів, здійснюють ядерно-фізичні і 
тепло-гідравлічні розрахунки, проводять аналіз безпеки АЕС 
з реакторами типу РБМК і ВВЕР, вивчають проблеми виведення 
з експлуатації ядерних реакторів. 
Основною метою запровадження Центру було створення в Славутичі 
структури для працевлаштування професіоналів високого рівня, що 
вивільнятимуться з Чорнобильської АЕС у зв'язку з її закриттям. 
Кваліфікація кадрового складу Чорнобильського центру відповідає 
напрямам діяльності організації. Це висококваліфіковані спеціалісти, 
які мають практичний досвід роботи, пройшли навчання і отримали 
відповідні сертифікати і свідоцтва. 
Центр має ліцензію Державного комітету ядерного регулювання 
України на проведення спеціальних видів діяльності в галузі 
проектування ядерних енергетичних установок. В Центрі 
запроваджена система якості і всі роботи здійснюються згідно з 
вимогами міжнародного стандарту ISO 9001-95. 
Центр спеціалізується на роботах в галузі науково-технічного 
супроводу зняття з експлуатації енергоблоків АЕС. Це — розробка 
програм, планування заходів щодо зняття з експлуатації енергоблоків 
АЕС, проведення інженерних і радіаційних досліджень, впровадження 
робототехнічних систем. 
Центр має сучасне обладнання для проведення радіоекологічних 
досліджень в унікальній природній лабораторії — Чорнобильській зоні 
відчуження. У співробітництві з зарубіжними вченими ведуться 
науково-дослідні роботи в зоні відчуження. 
Довгострокові партнерські відносини, взаємовигідне співробітництво і 
досягнення результату є бізнес-філософією Центру і визначає методи 
організації роботи з клієнтами. Для реалізації кожного проекту 
створюється робоча група, яка вирішує поставлене завдання з 
максимальною ефективністю. Для вирішення специфічних завдань 
запрошуються міжнародні експерти. 
Чорнобильський центр завжди відкритий для співробітництва з 
клієнтами і партнерами. 
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Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних 
відходів та радіоекології був створений указом Президента України 
Л. Кучми 26 квітня 1996 року, в день десятиріччя чорнобильської 
трагедії. Центр розташований у місті Славутичі, недалеко від 
Чорнобильської атомної електростанції. Центр підпорядковано 
Кабінету Міністрів України. 

Місія 
Створювати і застосовувати нові знання і передові технології, 
надавати інженерні та науково-технічні послуги в галузі безпечного 
використання ядерної енергії задля розвитку м. Славутича та на благо 
народу України. 

The Chornobyl Center for Nuclear Safety, Radioactive Waste and 
Radioecology was established by of the President of Ukraine decree on 
April 26,1996 on the 10th anniversary of the Chornobyl accident. The 
Center is located in the town of Slavutych not far from the Chornobyl 
Nuclear Power Plant. The Center is operated by the Cabinet of Ministers of 
Ukraine. 

Mission: 
The Center's mission is to create and implement new knowledge 
and advanced technologies; provide engineering, scientific and technical 
services in the area of nuclear energy safe utilization to the benefit of 
Slavutych residents and all Ukrainian people. 

The Chornobyl Center consists of: 
• Laboratory of Engineering and Technology 
• International Radioecology Laboratory 
• Safety Analysis Laboratory 
The Chornobyl Center - is a unique scientific and research center in 
the field of nuclear and radiation safety. The Center's specialists 
use the nuclear database and computer codes libraries for nuclear 
physical and thermal and hydraulic calculations, provide safety 
analysis of nuclear power plants with RBMK-type and WER-type 
reactors, address the problems associated with nuclear reactors 
decommissioning. 
Main objective of establishing the Center was to initiate in Slavutych an 
organization providing new jobs for the highly qualified professionals to be 
laid off due to the Chornobyl NPP closure. 
The staff qualifications meet the Division's areas of expertise. They 
qualified specialists, who have practical experience, were trained and got 
relevant certificates and licenses. 
The Center has obtained a license to perform specific activities under the 
Nuclear Facilities Design Category from the State Nuclear Regulations 
Committee of Ukraine. The quality system was implemented at the Center, 
and all the activities are performed in accordance with DSTU ISO 9001-95 
international standard. 
The Center area of expertise is scientific and technical support to NPP 
units decommissioning, which includes development of programs, 
planning of decommissioning activities at NPP power units, performance 
of comprehensive engineering and radiological surveys, and application of 
the robotic systems. The Center is equipped with up-to-date facilities to 
perform radioecology research in the Chornobyl Exclusion Zone, which is 
a unique natural laboratory. 
The long-term partnership relations, mutually beneficial collaboration and 
result endeavor are the business-philosophy of the Center, which determines 
methods of working with our clients. In order to implement a project a working 
group is formed to accomplish an identified task in the most effective way. 
International experts are invited to address specific issues. The Chornobyl 
Center is always open for collaboration with its clients and partners. 
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Areas of Expertise 
• Nuclear and radiation 
safety 
• Nuclear facilities 
decommissioning 
• Radioecology research 
• Emergency response 
• Publishing 
• Consulting 
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Anatoliy NOSOVSKY 
Deputy director 

Чорнобильський центр в м. Славутич 
The Chornobyl Center in Slavutych 
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