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1.      Загальні положення 

1.1.     Ця Інструкція про порядок розгляду та узгодження технічних умов на 
продукцію (далі Інструкція) визначає порядок розгляду та узгодження Державним 
комітетом ядерного регулювання України проектів технічних умов на продукцію (далі 
ТУ) або сповіщень про зміни до них.  

1.2.     Держатомрегулювання розглядає та узгоджує ТУ на продукцію, яка 
призначена для використання у системах, важливих для безпеки ядерних установок, 
об´єктах, призначених для поводження з радіоактивними відходами та джерелах 
іонізуючого випромінювання.  

1.3.     Інструкція розроблена в розвиток положень Держстандарту України ДСТУ 
1.3-93 "Державна система стандартизації України. Порядок розроблення, побудови, 
викладу, оформлення, узгодження, затвердження, позначення та реєстрації технічних 
умов" та міждержавного стандарту ГОСТ 2.114-95 "ЕСКД. Технические условия" в рамках 
системи забезпечення якості діяльності Держатомрегулювання. 

1.4.     Відповідальний структурний підрозділ проводить розгляд та оцінку 
відповідності продукції вимогам норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки. 

1.5.     Вимоги цієї Інструкції обов'язкові для виконання персоналом 
Держатомрегулювання та експертних організацій, які знаходяться в сфері управління 
Держатомрегулювання і залучаються до розгляду та експертизи ТУ. 

2.      Порядок розгляду та узгодження ТУ 

2.1.     Представлені до Держатомрегулювання ТУ разом із додатковими 
документами (при наявності) направляються в установленому порядку  до 
відповідального структурного підрозділу для розгляду, оцінки та підготовки пропозицій 
щодо можливості узгодження ТУ. 

2.2.     ТУ на джерела іонізуючого випромінювання разом із результатами 
випробувань оцінюються на відповідність вимогам норм та правил з ядерної та 
радіаційної безпеки відповідальним структурним підрозділом. За результатами оцінки 



приймається рішення про можливість  узгодження (або відмови в узгодженні) ТУ. 
Пропозиції щодо узгодження ТУ надаються заступнику Голови Держатомрегулювання 
для прийняття ним рішення у відповідності до п. 2 7.3 цієї Інструкції. 

2.3.     Для оцінки можливості узгодження ТУ на продукцію, яка призначена для 
використання в системах, важливих для безпеки ядерних установок, відповідальний 
структурний підрозділ проводить  державну експертизу з ядерної та радіаційної безпеки. 
Державна експертиза ядерної та радіаційної безпеки технічних умов передбачає 
проведення таких процедур: 

-         попередній розгляд ТУ; 

-         розгляд та оцінка відповідності продукції вимогам норм та правил з ядерної та 
радіаційної безпеки; 

-         розгляд та оцінка програми приймальних випробувань; 

-         участь у приймальних випробуваннях;  

-         підготовка висновків для прийняття рішення щодо узгодження ТУ. 

2.4.                Попередній розгляд ТУ 

2.4.1.     Відповідальний структурний підрозділ протягом 10 днів проводить 
попередній розгляд ТУ, під час якого встановлює: 

-         відповідність структури та оформлення наданих документів  вимогам ДСТУ 1.3-93  
та КНД 50-009-93 "Методичні вказівки. Типова побудова технічних умов". 

-         необхідність узгодження ТУ. Критерієм визначення необхідності узгодження ТУ є 
відповідність продукції, що пропонується для виробництва за наданими ТУ, вимогам п. 
1.2 цієї Інструкції. Для ядерних установок правильність класифікації щодо безпеки 
продукції, яка використовується в системах (елементах), важливих для безпеки, 
перевіряється  у відповідності до Класифікацій щодо безпеки систем (елементів), 
важливих для безпеки, розроблених для енергоблоків АЕС та  сховища відпрацьованого 
ядерного палива згідно з вимогами НП 306.1.02/1.034-2000 "Загальні положення 
забезпечення безпеки атомних станцій".  

ТУ підлягають узгодженню Держатомрегулювання, якщо  продукція (обладнання, 
прилади, трубопроводи, кабелі, будівельні конструкції тощо) виконує одну з наступних 
функцій: 

-         запобігання або обмеження пошкоджень ядерного палива, систем (елементів), які 
містять радіоактивні речовини; 

-         запобігання або обмеження поширення іонізуючого випромінювання або 
радіоактивних речовин, що виділяються під час аварій, за передбачені проектом межі та 
надходження їх у довкілля; 

-         забезпечення систем (елементів), важливих для безпеки, енергією, робочим 
середовищем та створення умов, необхідних для їх функціонування; 



-         ініціювання дій систем, важливих для безпеки, здійснення контролю та управління 
ними в процесі виконання заданих функцій; 

-         контроль стану ядерних установок, об´єктів, призначених для поводження з 
радіоактивними відходами та джерел іонізуючого випромінювання, а також їх 
радіаційного впливу на персонал, населення, навколишнє природне середовище. 

2.4.2.     За результатами попереднього розгляду відповідальний структурний 
підрозділ: 

-         повертає ТУ Заявнику з відповідним обґрунтуванням (відсутність необхідності їх 
узгодження або наявність зауважень до структури та оформлення ТУ). Лист до Заявника 
підписується заступником Голови (або Головою); 

-         або проводить подальший розгляд ТУ.  

2.5.     Розгляд та оцінка відповідності ТУ вимогам норм та правил з ядерної та 
радіаційної безпеки 

2.5.1.     У разі залучення експертної організації для проведення експертизи ядерної 
та радіаційної безпеки відповідальний структурний підрозділ надає їй відповідне 
доручення із зазначенням терміну проведення експертизи. Про надане доручення 
інформується Заявник.  

2.5.2.     При відсутності в дорученні вказівок щодо терміну проведення експертизи 
останній визначається договором на проведення експертизи між Заявником та експертною 
організацією.   

2.5.3.     Після проведення експертизи експертна організація направляє до 
Держатомрегулювання звіт про її результати.   

2.5.4.     Звіт повинен містити інформацію щодо відповідності ТУ вимогам діючих 
нормативних документів і має складатися з таких розділів:  

-         загальні положення; 

-         мета і задачі перевірки; 

-         прийняті критерії оцінки; 

-         результати перевірки по кожному критерію оцінки; 

-         висновки. 

Звіт може бути доповнений іншою додатковою інформацією, необхідною  для 
роз´яснення  результатів перевірки. 

2.5.5.     Звіт підписується усіма експертами, які приймали участь в аналізі, та 
затверджується керівником експертної організації.  

2.5.6.     У разі отримання позитивних результатів експертизи відповідальний 
структурний підрозділ повідомляє Заявника про відсутність зауважень до змісту ТУ та 



про подальші кроки щодо його узгодження (надання програми приймальних випробувань, 
проведення приймальних випробувань та інше). 

2.5.7.     У разі негативних результатів експертизи відповідальний структурний 
підрозділ повертає ТУ  Заявникові на доопрацювання із зазначенням зауважень до них.   

2.5.8.     Доопрацьовані Заявником ТУ, відповідальний структурний підрозділ 
перевіряє на повноту усунення зауважень попередньої експертизи. Якщо аналіз ТУ 
проводився із залученням експертної організації, відповідальний структурний підрозділ 
може направити їй ТУ на повторний розгляд для  перевірки повноти усунення зауважень. 

2.5.9.     Якщо після доопрацювання Заявник надав ТУ зі значними змінами його 
змісту, відповідальний структурний підрозділ проводить повторний повний аналіз цих 
ТУ. 

2.6.                Розгляд та оцінка програми приймальних випробувань 
2.6.1.     Відповідальний структурний підрозділ проводить розгляд та оцінку 

отриманої від Заявника програми приймальних випробувань на повноту обсягу 
випробувань, відповідність методів та засобів проведення випробувань вимогам 
відповідних розділів ТУ, норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки.  

2.6.2.     Якщо для проведення оцінки ТУ була залучена експертна організація та було 
укладено договір на її проведення, експертиза програми приймальних випробувань 
проводиться в рамках  цього ж договору та завершується розробкою звіту про виконання 
експертизи програми приймальних випробувань.  

2.6.3.     У разі позитивних результатів оцінки відповідальний структурний підрозділ 
подає пропозиції Заступнику Голови щодо можливості узгодження програми 
приймальних випробувань. Узгоджена програма приймальних випробувань направляється 
Заявникові із листом, в якому визначається можливість  проведення приймальних 
випробувань. 

2.6.4.     У разі негативних результатів оцінки програма приймальних випробувань із 
зауваженнями повертається Заявнику. 

2.6.5.     Доопрацьовану Заявником програму приймальних випробувань 
відповідальний структурний підрозділ перевіряє на повноту усунення зауважень 
попередньої перевірки.  

2.6.6.     Процедура по п.2.5.4 і 2.5.5 повторюється в залежності від результатів 
перевірки до узгодження програми приймальних випробувань або остаточного її 
відхилення. 

2.7.                Участь Держатомрегулювання у приймальних випробуваннях  

2.7.1.     Після отримання від Заявника інформації щодо місця та термінів проведення 
приймальних випробувань відповідальний структурний підрозділ готує доручення для 
участі в приймальних випробуваннях представника Держатомрегулювання, про що 
повідомляє Заявника відповідним листом за підписом заступника Голови. 

2.7.2.     Держатомрегулювання  може доручити прийняти участь у випробуваннях 
представникові експертної організації, якому надає відповідні повноваження.  

2.7.3.     Для участі у проведенні приймальних випробувань представнику 
Держатомрегулювання можуть бути надані такі повноваження: 



-         встановлювати етапність та тривалість своєї участі у випробуваннях довготривалого 
характеру,  

-         узгоджувати способи фіксації та збереження проміжних результатів; 

-         припиняти участь у випробуваннях у разі порушення програми та методики  їх 
проведення; 

-         підписувати протоколи випробувань та інші документи, що підтверджують їх 
результати, згідно із встановленою процедурою випробувань. 

2.7.4.     В разі участі у приймальних випробуваннях представника експертної 
організації ним в тижневий строк надається до відповідального структурного підрозділу 
звіт про результати приймальних  випробувань. До звіту додаються акти, протоколи 
приймальних випробувань та протоколи роботи приймальної (міжвідомчої) комісії.   

2.8.     Підготовка висновків для прийняття рішення щодо узгодження ТУ 

2.8.1.     Відповідальний структурний підрозділ проводить оцінку можливості 
узгодження ТУ на підставі результатів експертизи ТУ, програми приймальних 
випробувань та результатів приймальних випробувань. 

2.8.2.     На підставі отриманих результатів відповідальний структурний підрозділ 
готує висновок державної експертизи про відповідність ТУ вимогам ядерної та радіаційної 
безпеки. Висновок затверджується керівником відповідального структурного підрозділу.  

2.9.                Порядок прийняття рішення щодо узгодження ТУ 

2.9.1.     На підставі висновку готується відповідне рішення та надаються пропозиції 
заступнику Голови Держатомрегулювання.   

2.9.2.     Технічні умови узгоджує заступник Голови, підпис наводиться на 
титульному аркуші ТУ або узгодження надається листом. Узгоджені ТУ відповідальний 
структурний підрозділ в триденний термін направляє із супровідним листом Заявнику. 

2.9.3.     Підставою для відмови в узгодженні ТУ є негативні результати державної 
експертизи ТУ. Рішення про відмову в узгодженні ТУ, яке підписано заступником Голови, 
разом із висновком державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки, надсилається 
Заявникові у триденний термін після прийняття рішення про відмову. 

3.      Облік та зберігання ТУ 

3.1.     Для обліку ТУ Держатомрегулювання створює базу даних, яка поповнюється 
згідно з встановленим ним порядком.  

3.2.     Примірник узгоджених ТУ направляється до Держцентрякості. Зберігання ТУ 
здійснюється згідно з "Інструкцією про порядок обліку технічних умов на продукцію 
елементи, важливі для безпеки ядерних установок" СВД-О-4.080.0, узгодженою Головою 
Держатомрегулювання України 26.03.02.   

4.      Порядок узгодження змін (доповнень) до технічних умов 



4.1.     Узгодження змін (доповнень) до ТУ впродовж їх дії, облік та зберігання 
проводиться увідповідності до порядку, встановленому цією Інструкцією для ТУ.  

  

Начальник Управління  

регулювання безпеки ядерних установок                    О. Семенов 

 


