ОГЛЯДОВІ СТАТТІ
ISSN 23048336. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології = Problems of radiation medicine and radiobiology. 2015. Вип. 20.

УДК 628.58:621.039.58.76:504.064.3:574

С. Ю. Нечаєв✉
Державна установа “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії
медичних наук України”,
Науководослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України
вул. Мельникова, 53, м. Київ, 04050, Україна

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ НА ЕТАПІ
ПРОЕКТУВАННЯ РОБІТ З ПЕРЕТВОРЕННЯ ОБ’ЄКТА
“УКРИТТЯ” В ЕКОЛОГІЧНУ БЕЗПЕЧНУ СИСТЕМУ
У статті представлено особливості забезпечення радіаційного захисту на етапі проектування робіт з
перетворення об’єкта “Укриття” (ОУ) в екологічно безпечну систему. Інформацію надано на основі аналізу
проектних і робочих документів стосовно перетворення ОУ в 2002–2015 рр. на відповідність вимогам
санітарного законодавства України щодо радіаційно$гігієнічного регламентування. Визначено особливості
радіаційних факторів на ОУ з урахуванням факту їх аварійного походження. Розглянуто та обґрунтовано
необхідність оцінки впливу на радіаційний стан робочого середовища різних видів робіт і технологій. Описано
загальні особливості формування доз опромінення персоналу при проведенні робіт на ОУ і вимоги до оцінок
доз опромінення, що плануються. Розглянуто особливості застосування санітарного законодавства України в
галузі радіаційно$гігієнічного регламентування стосовно виконання вимог НРБУ$97, НРБУ$97/Д$2000, ОСПЗРБУ$
2005, СПОРО$85, СП АЕС$88 та інших нормативних документів санітарного законодавства в умовах проведення
робіт на ОУ. На основі аналізу радіаційно$гігієнічних факторів ОУ визначено особливості вибору заходів із
забезпечення індивідуального та колективного радіологічного захисту персоналу (вибір засобів
індивідуального захисту й засобів захисту органів дихання, екранування, дезактивація, пилопригнічення,
вентиляція, санітарно$пропускний режим, санітарні бар’єри, обсяг та види радіологічного контролю,
встановлення проектних контрольних рівнів параметрів радіаційного стану, критерії вибору найбільш
безпечних варіантів (технологій) виконання робіт).
Ключові слова: радіаційний захист, проектування робіт на ОУ, засоби колективного та індивідуального захисту,
проектні дози опромінення персоналу.
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Maintenance of radiation protection at a drawing"board stage of the
“Shelter” Object transformation into environmentally safe system
Special aspects of radiation protection maintenance at a drawing$board stage of the “Shelter” Object (ShO) trans$
formation into environmentally safe system are shaped in the article. Information is provided on the basis of analy$
sis of design plans and specifications both with project paperwork from activities at the ShO in 2002–2015 on accor$
dance to requirements of the Ukrainian health legislation in the field of radiation hygiene regulations. Specific fea$
tures of radiation factors at the ShO were identified accounting their emergency origination. Relevancy of assess$
ment of a range of activity types and technologies impact on radiation situation in the operation environment was
reviewed and substantiated. General characteristics of radiation exposure and resulting doses in personnel under
the activity execution are provided followed by the requirements to estimates of anticipated radiation doses.
Features and peculiarities of application of the Ukrainian health legislation in a field of radiation hygienic regula$
tions are reviewed in a view of meeting the requirements of NRBU$97, NRBU$97/D$2000, OSPU$2005, SPORO$85, SP
AES$88 and other health legislative regulatory documents under conditions of work at the ShO. By the virtue of
analysis of radiation hygienic factors at the ShO the special aspects of choice of individual and collective radiolog$
ical protection arrangements for personnel were identified, namely the individual protective gear and respiratory
protection equipment, shielding, decontamination, dust suppression, ventilation, sanitary pass control, sanitary bar$
riers, scope and types of radiological control, setting the design levels of radiological environment parameters, cri$
teria for the most safe options (technologies) of work execution.
Key words: radiological protection, engineering of work at the ShO, individual protective gear and collective pro$
tective tools, scheduled doses of personnel exposure.
Problems of radiation medicine and radiobiology. 2015;20:127136.
ВСТУП
Роботи з перетворення об’єкта “Укриття” (ОУ) в
екологічно безпечну систему проводяться згідно з
положеннями, законодавчими та регламентуючими
документами України [1–4]. Основним з них є Закон
України “Про загальні засади подальшої експлуа
тації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та
перетворення зруйнованого четвертого енергоблоку
цієї АЕС на екологічно безпечну систему” № 309XIV.
11.12.1998 р. [3].
Ключовим питанням безпечного виконання робіт
на об’єкті “Укриття” є забезпечення радіаційного за
хисту персоналу.
За період 2002–2015 роки з метою оцінки проект
ної діяльності з перетворення ОУ на відповідність
вимогам санітарного законодавства у частині радіа
ційногігієнічного регламентування розглянуто по
над 100 проектних документів різного рівня.
Розглядаючи прийнятність використання існуючої
нормативної бази з радіаційної безпеки [5–10] сто
совно запланованих робіт, необхідно зазначити, що
ці роботи належать до нормальної практики, навіть,
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INTRODUCTION
Operations on transformation of the “Shelter” Object
(ShO) into environmentally safe system are conduc
ted according to provisions, legislative, and regulative
Ukrainian documents [1–4]. The Law of Ukraine
“On fundamental principles of further exploitation
and withdrawal from operation of the Chernobyl
NPP and transformation of the ruined power unit of
this power plant into environmentally safe system” #
309XIV. 11.12.1998 [3] is fundamental here.
Radiological protection of personnel is a key
issue of the safe work delivery at the “Shelter”
Object.
Over 100 design documents of different levels
were reviewed for the 2002–2015 period to estimate
the correspondence of engineering activity on the
ShO transformation to the requirements of health
legislation in a part of radiation hygiene regulation.
Considering the acceptability of available legal
framework in radiation protection [5–10] con
cerning the scheduled work it is worth noting that
those operations are attributed to a normal prac
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враховуючи аварійне походження об’єкта “Укрит
тя”. Відповідно, вимоги діючої нормативної бази ви
користовують для нормальної практики в умовах
запланованого опромінення, незважаючи на те, що
роботи будуть виконуватися в ситуації існуючого оп
ромінення [11].

tice even keeping in mind the emergency origin of
the “Shelter” Object. As a consequence the
requirements of regulatory framework in place are
applied in a normal practice under the projected/
scheduled irradiation despite operations will be
handled under the existing exposure [11].

ОСОБЛИВОСТІ ОБ’ЄКТА “УКРИТТЯ”,
ЯК ДЖЕРЕЛА ОПРОМІНЕННЯ
При плануванні радіаційної безпеки слід врахову
вати такі особливості ОУ, як джерела опромінен
ня:
➢ наявність відкритих джерел опромінення;
➢ стихійно створена радіаційна ситуація;
➢ недостатньо вивчені параметри радіаційного
стану;
➢ можлива зміна радіаційного стану при виконанні
робіт (як передбачена, так і не передбачена за раху
нок утворення нових джерел опромінення);
➢ високі значення ПЕД;
➢ наявність радіоактивного забруднення повітря по
лідисперсними аеорозолями невідомого типу сис
темного надходження, що міститиме продукти роз
паду урану (крім ізотопів йоду) й радіоактивні еле
менти трансуранового ряду;
➢ наявність високого вмісту паливного пилу в
приміщеннях і на конструкціях ОУ [12].
Перелічені вище джерела опромінення персоналу
постійно вивчаються. За результатами досліджень
опубліковано низку робіт [12–15], результати дослід
жень дають можливість оцінити можливі дози внут
рішнього опромінення, забезпечити вибір колектив
них та індивідуальних засобів захисту персоналу за
лежно від типу робіт, що виконуються. Для оцінки очі
куваних доз внутрішнього опромінення також прово
дять допроектні дослідження щільності поверхневого
радіоактивного забруднення на запланованих робочих
місцях. Що стосується оцінок доз зовнішнього оп
ромінення, дослідження потужності дози на робочих
місцях проводять безпосередньо перед початком робіт.
При цих же дослідженнях визначається наявність ло
кальних джерел опромінення. В деяких випадках за
відсутності достатніх даних і недоцільності проведен
ня допроектних досліджень через високі дозозатрати
проводиться математичне моделювання [16].

CHARACTERISTICS OF THE “SHELTER”
OBJECT AS A SOURCE OF RADIATION
In radiation safety planning an account must be
taken of the folowing characteristics of the ShO as
a source of radiation:
➢ presence of the open radiation sources
➢ occurrence of radiation situation out of control
➢ underinvestigated parameters of radiation situ
ation/circumstances
➢ possible change of radiation situationunder the
handled operations (both predicted and unpre
dictable due to emerging of new radiation sources)
➢ high values of the exposure dose rate
➢ presence of air nuclear pollution by polydis
perse aerosol with unknown type of material con
taining the uranium fission products (except for
iodine isotopes) and transuranic radioactive ele
ments
➢ high content of fuel dust in the ShO compart
ments and fabrics [12].
Sources of personnel irradiation listed above are
continuously studied. A range of scientific papers
was published [12–15]. Due to study results it is
available to estimate possible doses of internal
irradiation, provide selection of collective protec
tive tools and individual protective gear for per
sonnel depending on type of handled operations.
The preproject assay of surface contamination in
the scheduled work areas is conducted to estimate
the expected internal radiation doses. As for esti
mates of external radiation doses the measure
ment of dose rates in work areas are made just
prior to work commencement. Local radiation
sources, if any, are identified under these meas
urements too. Mathematical simulation is applied
in some cases of no enough data and inexpedience
of preproject research because of high dose
expense [16].

ОЦІНКИ ПРОГНОЗНИХ ДОЗ ОПРОМІНЕННЯ
ПЕРСОНАЛУ
На етапі проектування робіт оцінюють індивідуальні
ефективні дози поточного та потенційного оп
ромінення [10, 17] персоналу.

ESTIMATES OF PREDICTED RADIATION
DOSE IN PERSONNEL
Individual effective doses of current and potential
irradiation of personnel are estimated during the
work planning and design [10, 17].
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При оцінках доз внутрішнього опромінення мають
бути враховані такі вхідні радіологічні й нерадіоло
гічні параметри:
➢ концентрація радіоактивних аерозолів у повітрі
(при відсутності вихідних вимірів повітря для прог
нозу часто використовують такі параметри, як щіль
ність поверхневого радіоактивного забруднення, ко
ефіцієнт дефляції та вид робіт (технологія визначає
інтенсивність впливу на радіоактивно забруднені
матеріали, конструкції);
➢ радіонуклідний склад аерозолів;
➢ тип системного надходження;
➢ вид робіт [14, 15];
➢ ступінь фізичного навантаження [10, 17];
➢ коефіцієнт захисної ефективності засобів
індивідуального захисту органів дихання
(ЗІЗОД) для робіт на ОУ. Значення цього ко
ефіцієнта має бути не менше 20 [10, 17], зважаючи
на вимоги щодо неперевищення в повітрі допусти
мих концентрацій радіонуклідів для персоналу кате
горії А згідно з НРБУ97, ОСПОРБУ2005, врахову
ючи полінуклідний склад чорнобильських аеро
золів;
➢ коефіцієнт збільшення трудозатрат залежно від
типу ЗІЗОД, що використовуються (фільтруючі,
протигазні, ізолюючі);
➢ час виконання робіт.
Порядок розрахунку доз внутрішнього опромінен
ня при плануванні та проектуванні робіт на ОУ вик
ладені в [10, 17].
При оцінюванні доз зовнішнього опромінення ма
ють бути враховані такі вхідні радіологічні та не
радіологічні параметри:
➢ потужність дози зовнішнього опромінення;
➢ енергія випромінювання;
➢ геометрія опромінення (залежить від технології й
дає можливість мінімізувати дозозатрати за рахунок
вибору конкретної технології);
➢ коефіцієнт збільшення трудозатрат залежно від
типу ЗІЗОД, що використовуються, фільтруючі,
протигазні, ізолюючі (залежно від типу ЗІЗОД, які
використовуються, збільшується навантаження
робіт, що виконуються і, як наслідок, час їх вико
нання);
➢ час виконання робіт (враховується час на доступ
до робочих місць, часто час і доза на доступ до робо
чого місця перевищує час і дозу періоду виконання
робіт. На час виконання робіт впливає також неп
ристосованість робочих місць, на відміну від запла
нованих робіт.)
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When estimating the internal radiation doses an
account must be taken of such incoming radiolog
ical and nonradiological parameters as:
➢ air concentration of radioactive aerosols; in the
absence of initial air measurements such parame
ters as intensity of surface deflation coefficient
and type of work are usually used for the predic
tion (technology determines the intensity of
impact on contaminated materials and construc
tions);
➢ radionuclide content of aerosols
➢ type of material
➢ type of operations [14, 15]
➢ physical load degree [10, 17]
➢ coefficient of protective efficiency of individual
respiratory protection equipment (IRPE) for the
work at the ShO; value of this coefficient should be
equal to or more than 20 [10, 17] considering the
requirements of nonexceedance of radionuclide
permissible concentration for the Category A per
sonnel according to the NRBU97 and OSPU
2005 keeping in mind polynuclide content of the
Chernobyl fallout
➢ coefficient of increase of working efforts
depending on the used IRPE type (i.e. filtering,
antigas, isolating)
➢ time of work delivery.
Procedure of internal radiation dose calculation
under planning and designing of operations at the
ShO are stated in [10, 17].
When estimating the external radiation doses an
account must be taken of such incoming radiolog
ical and nonradiological parameters as:
➢ dose rate
➢ energy
➢ geometry of irradiation (depends on technology
and makes it possible to minimize the dose costs at
the expense of a certain technology choice)
➢ coefficient of increase of applied working
efforts depending on the used IRPE type i.e. fil
tering, antigas, isolating ones (depending on
type of IRPE used the load of work performed is
increasing and thereby the runtime is increas
ing too)
➢ time of work delivery; time to access the workplace
is considered; time and dose under an access to work
place often exceed time and dose during the work
delivery; unaccommodated or unequipped work
places as against a planned work often can impact on
time of work delivery.
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КЛІНІЧНІ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Порядок розрахунку доз зовнішнього опромінення
при плануванні та проектуванні робіт на ОУ викла
дено в [10, 17].
При оцінках доз потенційного опромінення не
обхідно мати результати прогнозу реалізації критич
них подій відповідно до вимог [6].

Procedure of external radiation dose calculation
under planning and designing of operations at the
ShO are stated in [10, 17].
Estimating the potential radiation doses it is nec
essary to have the predicted results of realization of
critical events according to the requirements [6].

ВИБІР ЗАХОДІВ РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ
ПЕРСОНАЛУ
Під час розгляду проектної документації на від
повідність вимогам санітарного законодавства,
насамперед, розглядаються оцінки очікуваних
доз опромінення персоналу, й на підставі цих
оцінок проводиться вибір і обґрунтування не
обхідних заходів радіаційного захисту персоналу,
враховуючи протиаварійні заходи задля знижен
ня вірогідності реалізації потенційного оп
ромінення. Загалом, заходи радіаційного захисту
враховують і вибір технології виконання робіт і
навіть визначають рекомендації щодо вибору
конкретних технічних рішень, що, в кінцевому
підсумку, забезпечує належний рівень радіаційної
безпеки. Також, слід наголосити, що обґрунту
вання радіаційної безпеки здійснюється для кож
ного конкретного виду робіт і робочих місць че
рез стихійно створену радіаційну ситуацію на ро
бочих місцях, яка суттєво відрізняється. Під час
розгляду заходів з радіаційного контролю пара
метрів радіаційного стану проводиться оцінка
відповідності зазначених заходів до вимог [5–10]
і безпосередньо документів ДСП “Чорнобильська
АЕС” (ЧАЕС), які узгоджені в органах держсан
епідслужби України.
Оцінювання очікуваних доз опромінення дає змо
гу визначити необхідні заходи радіаційного захисту
працюючих, які, насамперед, безпосередньо зале
жать від специфіки ОУ, як джерела випромінювання
і стихійно створених виробничих факторів.
Так, наприклад, заходи з вентиляції робочих місць
не проводяться через відсутність технічних можли
востей, а також тому, що можуть призвести до додат
кового радіоактивного забруднення суміжних робо
чих місць та навколишнього середовища. У цьому
разі найбільш ефективним є пилозакріплення й пи
лопригнічення шляхом використання різних роз
чинів, а також попередня дезактивація робочих по
верхонь.
Засоби з екранування робочих місць обґрунтову
ються з метою запобігання дози, ймовірно, дози, що
відвернута, яка має бути вище дози, отриманої при
створенні екранування.

CHOICE OF PERSONNEL RADIATION
PROTECTION MEASURES
Reviewing the project documentation in the light
of agreement with requirements of health legisla
tion the special priority is given to estimates of
expected radiation doses in personnel. In virtue of
latter the required measures of personnel radiolog
ical protection are selected and substantiated tak
ing into account the accidentprevention arrange
ments for lowering of probability of potential irra
diation. At large the arrangements on radiological
protection include also a choice of performed work
technology and even identify recommendations on
selection of exact engineering solutions that all
finally provide an appropriate level of radiation
safety. The point to be emphasized is that radiation
safety is substantiated for each specific type of work
and workplaces because of randomly occurring
essentially different radiation situation at work
places. In a process of reviewing of measures on
radiological control of radiation situation parame
ters they estimate the stated measures correspon
dence to requirements [5–10] and directly to the
“Chernobyl NPP” documents not for public use
negotiated in the bodies of Ukrainian Oversight
Service for Sanitation and Epidemiology.
Estimation of expected radiation doses affords to
specify the required arrangements on radiological
protection of workers depending first of all on
specificity of the ShO as a radiation source and
randomly created industrial factors.
For instance the measures on providing of ven
tilation at a workplace are not applied because of
no technical capability and also because they can
lead to extra radiological contamination of both
adjacent workplaces and environment. In this
case the dust catching and suppression through
application of diverse special solutions and pre
liminary workplace decontamination are most
effective.
Tools on workplace shielding are substantiated to
avoid a dose that is probably avoided and is to be
exceeding the dose received under the shielding
creation.
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У рамках забезпечення радіаційної безпеки плану
ються також заходи щодо запобігання розповсюд
женню радіоактивного забруднення згідно з вимога
ми ОСПОРБУ2005. Поряд зі стаціонарними санп
ропускниками і саншлюзами використовуються
тимчасові саншлюзи й санітарні бар’єри, які роз
діляють зони виконання робіт, виділені відповідно
до [7].
Окремим питанням стає забезпечення радіа
ційної безпеки при поводженні з РАВ, які немину
че утворюються під час виконання будьяких робіт
на ОУ. Безпека при поводженні з РАВ має
відповідати вимогам [5–10]. Застарілі документи
[8, 9] продовжують діяти в санітарноепідеміоло
гічній нормативній базі, але використовуються ли
ше ті вимоги, які не протирічать більш сучасній
нормативній базі [5–7]. В рамках проектів приді
ляється увага безпеці поводження з РАВ під час
збору, первинної характеризації та видаленню РАВ
з робочих місць, а також технології виробництва
робіт, що супроводжуються найменшим утворен
ням відходів.
Дуже важливим заходом радіаційної безпеки є за
безпечення контролю радіаційних параметрів ви
робничого середовища, його об’єми (обсяги) та різ
новиди мають відповідати вимогам [7, 9, 10] з ураху
ванням специфіки ОУ та не погіршення якості конт
ролю через стихійно створені робочі місця. Широко
застосовуються персональні пробовідбірники повіт
ря та імпактори для контролю радіаційних парамет
рів повітряного середовища безпосередньо в зоні ди
хання працівника, індивідуальні термолюмінесцен
тні, електронні дозиметри та радіометри для контро
лю зовнішнього випромінювання.
Згідно з вимогами [5, 7, 10] встановлюються конт
рольні рівні (КР) параметрів радіаційного стану на
робочих місцях. Особливістю встановлення проект
них КР для робіт на ОУ є врахування можливої зміни
радіаційних факторів завдяки впливу на забруднені
матеріали та конструкції.
Контроль індивідуальних ефективних доз внут
рішнього опромінення персоналу забезпечуються
біофізичними методами відповідно до вимог мето
дичних документів [10, 18]. Опис біофізичного
контролю та підсумки його реалізації в період ви
конання робіт з ПОМ представлені в роботах [12,
19]. Контроль доз зовнішнього опромінення про
водиться відповідно до положень, викладених у
методичних рекомендаціях [20], підсумки його
проведення описані в окремих роботах, наприклад
в [21].
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Arrangements on avoiding of radiological con
tamination spread according to the OSPU2005
are planned within framework of radiation safety
providing. Along with fixed decontamination
stations and cleaning airlock rooms the temporal
cleaning rooms and sanitary barriers are used to
separate the zones of work delivery set according
to [7].
Providing of radiation safety in handling of
radioactive wastes (RW) inevitably appearing dur
ing any work delivery at the ShO is a separate issue.
Safety in RW handling is to meet the requirements
[5–10]. Outdated documents [8, 9] continue to be
effective in sanitation and epidemiological regula
tory framework, however only the requirements
are used being compatible with more advanced
regulatory framework [5–7]. Within project
framework a weight is given to the safety of RW
handling during its collection, primary characteri
zation and elimination from workplaces, and also
to the issues of technology of work delivery provid
ing the lowest waste production.
Providing the control of radiological parameters in
working environment is an important arrangement in
radiation safety. Its extent (scope) and variants are to
meet the requirements [7, 9, 10] with due conside
ration of ShO specificity and no worsening of control
quality because of randomly appearing workplaces.
Personal air samplers (i.e. sampling devices) and
impactors are widely used to monitor the radiological
parameters of aerial environment actually in the zone
of worker’s breathing. Individual termoluminescent
and electronic dosimeters and radiometers are used
to keep the external irradiation in check.
According to the requirements [5, 7, 10] the con
trol levels (CL) of radiological status parameters
are set at workplaces. Account of possible change of
radiation factors owing to impact on contaminated
materials and components is an aspect of project
CL establishing for operations at the ShO.
Control of individual effective internal radiation
doses is provided in personnel by means of bio
physical methods according to requirements of
the guidance documents [10, 18]. Description of
biophysical control and results of its implementa
tion in a period of work delivery are presented in
papers [12, 19]. Control of external radiation
doses is conducted according to provisions stated
in the recommended practice guideline [20].
Results of its conduction are described in some
works, e.g. in [21].
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ТРАКТУВАННЯ ПРИНЦИПІВ РАДІАЦІЙНОГО
ЗАХИСТУ СТОСОВНО ВИКОНАННЯ
ПРОЕКТІВ ЩОДО ПЕРЕТВОРЕННЯ ОУ
ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПРАКТИЧНОЇ
РЕАЛІЗАЦІЇ
У статті [12] викладено трактування принципів
радіаційного захисту стосовно виконання проектів
щодо перетворення ОУ.
Принцип виправданості – будьяка практична
діяльність не може вважатися виправданою, якщо
досягнута цією діяльністю користь не перевищує ту
шкоду, яку вона спричинює. Для ОУ це означає,
що:
а) на ОУ виправдані тільки ті роботи, для яких доведе
но, що вони супроводжуються зниженням радіаційного
ризику для населення та навколишнього середовища;
б) виправдані також ті роботи, які забезпечують ста
білізацію створеного стану на ОУ, тобто знижують
(запобігають) ймовірність аварійної ситуації, що оз
начає зниження ризику аварійного опромінення на
селення.
Принцип неперевищення, вимагає, щоб рівні оп
ромінення від усіх видів практичної діяльності, що
підлягають регулюванню, не перевищували встанов
лені межі доз. Для ОУ цей принцип реалізується у та
ких конкретних формах:
а) усі роботи на ОУ проводяться в режимі нормаль
ної практики, а дози опромінення персоналу ліміту
ються регламентами першої групи (НРБУ97) [5];
б) неприпустимо планування аварійного оп
ромінення персоналу;
в) опромінення населення обмежується значенням
дозової межі, рівної 1 мЗв·рік1 [5].
Принцип оптимізації – рівні індивідуальних доз
і/або кількість опромінених осіб від кожного джере
ла опромінення мають бути настільки низькими,
наскільки це можливо залежно від економічних та
соціальних факторів.
При плануванні будьяких робіт (поміж ними й
будівельних) дози для персоналу та населення мають
бути оптимізовані.
Розглядаючи забезпечення принципів радіа
ційного захисту, слід зазначити, що матеріали статті
насамперед присвячені виконанню принципу не
перевищення. Принцип виправданості, дотрима
ний на етапі створення плану здійснення заходів на
об’єкті “Укриття”, оскільки роботи направлені на
перетворення об’єкта “Укриття” в екологічно без
печну систему й, відповідно, спрямовані на зни
ження радіаційного ризику для населення та навко
лишнього середовища, а також на стабілізацію

HANDLING OF RADIATION PROTECTION
PRINCIPLES TOWARDS EXECUTION OF
PROJECTS ON TRANSFORMATION OF THE
SHO AND SPECIAL ASPECTS OF THEIR
IMPLEMENTATION
Handling of radiation protection principles
towards execution of projects on transformation of
the ShO is set out in paper [12].
Principle of justifiability means that any practi
cal activity can’t be regarded as justified if a bene
fit reached with this activity is not exceeding a
harm caused just by it. With regard to the ShO it
means that:
a) only such operations at the ShO are justified
that are proven as coming amid by radiation risk
decrease to population and environment
b) such activities are also justified that provide sta
bilization of the achieved status at the ShO i.e.
decrease (avoid) probability of emergency that
means the decrease of risk of population acciden
tal exposure.
According to principle of nonexceedance the
irradiation levels from all types of practical activi
ty being subject to regulation are not to exceed the
established dose limits. With regard to the ShU this
principle is implemented in such exact ways as:
a) all operations at the ShO are conducted in a
normal practice conditions with personnel radia
tion doses being limited by the firstgroup regula
tions (NRBU97) [5]
b) planning of accidental exposure of personnel
is prohibitive
c) population exposure is limited by dose thresh
old value of 1 mSv·year1 [5].
Principle of optimization means that individual
dose levels and/or number of persons exposed by
each radiation source are to be as low as possible
depending on economical and social factors.
When planning any operations (with construc
tion activities among them) the doses in personnel
and population are to be optimized.
Considering the provision of radiation protec
tion principles it should be noted that article mate
rial nothing if not is devoted to observance of the
nonexceedance principle. Principle of justifiabil
ity is followed at the stage of developing of imple
mentation plan of measures at the ShO as opera
tions are directed on transformation of the ShO
into environmentally safe system and are conse
quently focused on radiation risk decrease for pop
ulation and environment and also on stabilization
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створеної ситуації на ОУ, тим самим знижуючи (за
побігаючи) ймовірність аварійної ситуації, що оз
начає пониження ризику аварійного опромінення
населення.
Принцип оптимізації стосовно до робіт з перетво
рення об’єкта “Укриття” в екологічно безпечну сис
тему складно реалізувати в повному обсязі, через те,
що в Україні відсутня відповідна нормативноправо
ва база з цього питання. Існуючою практикою вико
нання принципу оптимізації при плануванні робіт є
вибір найменш дозозатратного варіанту виконання
робіт і якісні методи оптимізації.

of achieved situation at the ShO. Thereby proba
bility of emergency situation is decreased (avoid
ed) meaning a decreased risk of accidental popula
tion exposure.
Principle of optimization towards operations on
the ShO transformation into environmentally safe
system is difficult to implement in full because of no
respective regulatory and legal framework available
in this issue in Ukraine. Selection of the least dose
expensive variant of work delivery and highquality
optimization methods is a contemporary practice of
the optimization principle implementation.

ВИСНОВОК
На підставі багаторічного досвіду вивчення різної
проектної документації робіт з перетворення об’єкта
“Укриття” на екологічно безпечну систему, а також
аналізу практичної реалізації заходів з радіаційного
захисту наведено особливості планування радіацій
ного захисту персоналу, що працює на ОУ (рекомен
дації повною мірою стосуються як робіт, які прово
дяться безпосередньо всередині ОУ, так і на пром
майданчику і локальній зоні).

CONCLUSION
By virtue of multiannual experience of reviewing
the various project documentation on operations of
transformation of the “Shelter” Object into envi
ronmentally safe system and through the analysis of
translation into action of radiation protection
measures the special aspects are described concern
ing the radiation protection planning for personnel
working at the ShO. Recommendations to a full
extent deal with operations directly conducted at
the ShO, on the industrial site, and in a local zone.
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