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ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ 
 

АЕС атомна електростанція 

ВП відокремлений підрозділ 

ГОСТ міждержавний стандарт 

Держатомрегулювання Державний комітет ядерного регулювання України 

ДКР дослідно-конструкторська робота 

ДСТУ національний стандарт України 

ТЗ технічне завдання 

ТУ технічні умови 
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 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ  
 

Випробування дія, що полягає у визначенні однієї чи кількох 
характеристик за встановленою методикою  

Міжнародний 
стандарт 

стандарт, прийнятий міжнародною організацією зі 
стандартизації  

Національний 
стандарт 

стандарт, прийнятий національним органом 
стандартизації  

Протокол 
випробувань 

документ, що містить результати випробування та іншу 
інформацію стосовно них  

Технічні умови нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, 
яким повинен відповідати виріб, процес чи послуга  

 
 Примітка. Терміни та визначення понять наведено відповідно ДСТУ 1.1:2001, 

згідно додатку А.  
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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Інструкція про порядок розгляду та узгодження технічних умов (далі 
Інструкція) встановлює порядок розгляду підрозділами Дирекції ДП НАЕК 
«Енергоатом» технічних умов на продукцію або повідомлень про зміни до них 
та їх погодження. 

1.2 ДП НАЕК «Енергоатом» погоджує ТУ тільки на продукцію, яка може бути 
використана на АЕС. 

1.3 Інструкція розроблена в розвиток ДСТУ 1.3.  
1.4 Інструкцію повинні знати перший віце-президент - технічний директор, віце-

президенти за напрямами діяльності, генеральний інспектор-директор з 
безпеки, керівники структурних підрозділів Дирекції Компанії і 
відокремлених підрозділів. 

1.5 Виконання вимог Інструкції є обов'язковим для персоналу, що бере участь в 
розгляді і підготовці пропозицій щодо погодження ТУ на продукцію, що 
розробляється за замовленням ДП НАЕК «Енергоатом», або ТУ, що 
розроблені ініціативно. 

1.6 Інструкція повинна знаходитися у фонді виробничої документації Дирекції 
Компанії (оригінал), в структурних підрозділах, у фондах відокремлених 
підрозділів. 
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2 ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ТА УЗГОДЖЕННЯ ТЕХНІЧНИХ УМОВ,  
ПРОЕКТІВ ТЕХНІЧНИХ УМОВ РОЗРОБЛЕНИХ ІНІЦІАТИВНО ТА 
ЗМІН ДО ТЕХНІЧНИХ УМОВ РОЗРОБЛЕНИХ ІНІЦІАТИВНО 

2.1 Направлені в ДП НАЕК «Енергоатом» на погодження ТУ (проекти ТУ) 
розроблені ініціативно, разом з документом (актом, протоколом, висновком) 
про позитивні результати випробовування дослідного зразка передаються  
першому віце-президенту – технічному директору. Перший віце-президент – 
технічний  директор визначає дирекцію–куратора, яка повинна організувати їх 
розгляд.  

2.2 Дирекція-куратор організовує розгляд ТУ (проекту ТУ) в структурних 
підрозділах ДП НАЕК «Енергоатом». Обов’язково  ТУ (проекти ТУ) 
направляються на розгляд в виконавчу дирекцію з виробництва, виконавчу 
дирекцію з проектів та розвитку, дирекцію з нагляду за безпекою та дирекцію 
з якості. Необхідність розгляду ТУ у відокремлених підрозділах та проектних 
організаціях визначає дирекція-куратор.              

2.3 Розгляд проектів ТУ в підрозділах Дирекції здійснюється в строк не більш 10 
робочих днів. При необхідності, дирекція-куратор направляє ТУ (проекти ТУ) 
на розгляд у відокремлені підрозділи. В цьому випадку термін розгляду 
встановлюється окремо за узгодженням з дирекцією-куратором. Направлення 
проектів ТУ (при необхідності) на розгляд в проектні організації забезпечує 
організація-розробник ТУ. 

2.4 Результати розгляду ТУ (проектів ТУ) відповідними підрозділами Дирекції 
Компанії із службовою запискою направляють в дирекцію-куратор. 

2.5 За результатами розгляду проекту ТУ дирекція-куратор готує лист про 
погодження ТУ(проекту ТУ) або з обгрунтованою відмовою від узгодження. 
Лист підписується першим віце-президентом – технічним директором. 

2.6 Форма титульного аркуша ТУ наведена в додатку Б. 
2.7 Доопрацьовані розробником проекти ТУ куратор перевіряє на повноту 

усунення недоліків, виявлених в попередньому розгляді. 
2.8 На підставі повторного розгляду проекти ТУ, у разі відсутності зауважень, 

куратор готує лист про їх погодження. Лист візується керівниками 
підрозділів, що розглядали проекти ТУ, і підписується першим віце-
президентом – технічним директором. В листі також указується прохання 
передати до фонду нормативних документів ДП НАЕК «Енергоатом» 
враховану копію ТУ.  

2.9 У разі аргументованої відмови розробника внести зміни в проект ТУ за 
зауваженнями ДП НАЕК «Енергоатом» проводиться погоджувальна нарада за 
участю зацікавлених сторін. 

2.10 Погодженні ДП НАЕК «Енергоатом» ТУ (проект ТУ) на продукцію, яка 
призначена для використання в системах, важливих для безпеки ядерних 
установок, на об'єктах, призначених для поводження з радіоактивними 
відходами, направляються дирекцією-куратором на погодження в 
Держатомрегулювання 
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2.11 Зміни до ТУ узгоджуються в тому ж порядку, що і ТУ. 
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3 ПОРЯДОК УЗГОДЖЕННЯ ПРОЕКТІВ ТЕХНІЧНИХ УМОВ НА 
ПРОДУКЦІЮ, РОЗРОБЛЕНУ НА ЗАМОВЛЕННЯ ДП НАЕК 
«ЕНЕРГОАТОМ» 

3.1 Організація-розробник продукції згідно ДСТУ 1.3 направляє в ДП НАЕК 
«Енергоатом»  на погодження проект ТУ.  

3.2 Розгляд та погодження проекту ТУ в ДП НАЕК «Енергоатом» організовує 
дирекція-куратор розробки відповідно до вимог розділу 2 цієї Інструкції. 

3.3 Проект ТУ на продукцію, яка призначена для використання в системах 
важливих для безпеки ядерних установок та на об’єктах, призначених для 
поводження з радіоактивними відходами і джерелами іонізуючих 
випромінювань, після погодження в ДП НАЕК «Енергоатом» направляється 
дирекцією–куратором на погодження у Держатомрегулювання за 30 днів до  
початку роботи приймальної комісії і до складу приймальної комісії  
включається ( за погодженням) його представник. 

3.4 Остаточне погодження проекту ТУ на продукцію, що розробляється на 
замовлення ДП НАЕК «Енергоатом», проводиться відповідно до ДСТУ 1.3 і 
ГОСТ 15.001 приймальною комісією, призначеною наказом (розпорядженням) 
ДП НАЕК «Енергоатом».  

3.5 Робота приймальної комісії здійснюється згідно з програмою приймання, яку 
складає організація-розробник і затверджує перший віце-президент – 
технічний директор ДП НАЕК «Енергоатом». Розгляд і затвердження 
програми приймання організує дирекція–куратор договору на розробку 
продукції. 

3.6 Головою комісії призначається представник ДП НАЕК «Енергоатом». 
3.7 Залежно від призначення продукції до складу приймальної комісії 

залучаються представники органів державного нагляду. 
3.8 Організаціям, що беруть участь в роботі приймальної комісії, організацією-

розробником надсилається на погодження проект ТУ не пізніше ніж за 30 днів 
до початку її роботи згідно ДСТУ 3974. 

3.9 Організація – розробник подає приймальній комісії: 
 програму приймання; 
 затверджене технічне завдання; 
 дослідний зразок; 
 акт попередніх випробувань; 
 проект програми і методики випробувань; 
 робочу конструкторську документацію, зокрема експлуатаційну   

документацію і погоджений проект ТУ; 
 експертні висновки органів державного контролю, при необхідності. 

3.10 Приймальна комісія на своєму засіданні розглядає і затверджує проект 
програми і методики випробувань.  
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3.11 За рішенням приймальної комісії окремі результати попередніх випробувань 
дослідного зразка продукції можуть бути визнані задовільними і на 
приймальних випробуваннях не перевірятися.  

3.12 За результатами роботи приймальної комісії складається акт приймання у 
формі, яка приведена в додатку В. 

3.13 Підписання акту приймання членами приймальної комісії означає остаточне 
узгодження проекту ТУ. 

3.14 Акт приймання затверджує перший віце-президент – технічний директор. 
3.15 Затверджує ТУ власник ТУ.  
3.16 Затвердження ТУ засвідчують підписом керівника (заступника керівника) 

організації – власника ТУ і печаткою під словом «ЗАТВЕРДЖУЮ» на 
титульному аркуші.  

3.17 Право власності на ТУ встановлюється в договорі з організацією–
розробником продукції. Якщо право власності в порядку, встановленому 
законодавством, передається організації–розробнику, то в договір слід внести 
вимоги, організація–розробник після затвердження та державної реєстрації ТУ 
в Держспоживстандарті України за ДСТУ 1.6, повинне направити врахований 
примірник та електронну версію ТУ в дирекцію з якості  ДП НАЕК 
«Енергоатом».      

3.18 ТУ зарубіжних постачальників у разі їх реєстрації в Україні погоджують в 
тому ж порядку, що і українських виробників продукції. 

3.19 Зміни до ТУ погоджуються в тому порядку, що і ТУ.  
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4        ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ТЕХНІЧНИХ УМОВ ІНОЗЕМНИХ ФІРМ ТА            

ПІДПРИЄМСТВ 
 
4.1  Направлені в ДП НАЕК «Енергоатом» на розгляд ТУ іноземних фірм та 

підприємств разом  з актом (протоколом, висновком) про позитивні результати 
випробовування зразка продукції та експертним висновком про відповідність 
технічних вимог до продукції нормам, правилам та національним стандартам 
діючим в Україні передаються першому віце-президенту – технічному 
директору. Перший віце-президент – технічний  директор визначає дирекцію–
куратора, яка повинна організувати їх розгляд. 
  

4.2    Експертний висновок про відповідність технічних вимог до продукції нормам, 
правилам та національним стандартам діючим в Україні повинен виконаний 
організацією України в положенні якої є цей вид діяльності і яка включена  до 
переліку постачальників  ДП НАЕК «Енергоатом» 

 
4.3    Дирекція-куратор організовує розгляд ТУ в структурних підрозділах ДП НАЕК 

«Енергоатом». Обов’язково  ТУ разом з актом (протоколом, висновком) про 
позитивні результати випробовування зразка продукції та експертним висновком 
про відповідність технічних вимог до продукції нормам, правилам та 
національним стандартам діючим в Україні обов’язково направляються на 
розгляд в виконавчу дирекцію з виробництва, виконавчу дирекцію з проектів та 
розвитку, дирекцію з нагляду за безпекою та дирекцію з якості. Необхідність 
розгляду ТУ та термін розгляду у відокремлених підрозділах та проектних 
організаціях визначає дирекція-куратор.  

 
4.4   Розгляд ТУ разом з актом (протоколом, висновком) про позитивні результати 

випробовування зразка продукції та експертним висновком про відповідність 
технічних вимог до продукції нормам, правилам та національним стандартам 
діючим в Україні в підрозділах Дирекції здійснюється в строк не більш 10 
робочих днів.    

 
4.5 Результати розгляду ТУ разом з актом (протоколом, висновком) про позитивні 

результати випробовування зразка продукції та експертним висновком про 
відповідність технічних вимог до продукції нормам, правилам та національним 
стандартам діючим в Україні відповідними підрозділами Дирекції Компанії із 
службовою запискою направляють в дирекцію-куратор. 

 
4.6 За результатами розгляду  ТУ дирекція-куратор готує лист про можливість   

використовування даної продукції на АЕС  або з обгрунтованою відмовою. Лист 
підписується першим віце-президентом – технічним директором. 
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4.7 ТУ іноземних фірм та підприємств, яка призначена для використання в системах, 
важливих для безпеки ядерних установок, разом з актом (протоколом, 
висновком) про позитивні результати випробовування зразка продукції,  
експертним висновком про відповідність технічних вимог до продукції нормам, 
правилам та національним стандартам діючим в Україні та копією листа ГП 
НАЕК «Енергоатом» про можливість   використовування даної продукції на АЕС 
направляються дирекцією-куратором на погодження в Держатомрегулювання 
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ДОДАТОК А 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ 
 

Позначення Назва 
ДСТУ 1.1:2001  Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні 

види діяльності. Терміни та визначення основних понять 
ДСТУ 1.3:2004 Національна стандартизація. Правила побудови, 

викладання, оформлення, погодження, прийняття та 
позначання технічних умов  

ДСТУ 1.6:2004  Національна стандартизація. Правила реєстрації 
нормативних документів 

ДСТУ 3974-2000 Система розроблення та поставлення продукції на 
виробництво. Правила виконання дослідно-
конструкторських робіт. Загальні положення 

ГОСТ 15.001-88  Система разработки и постановки продукции на 
производство. Продукция производственно-технического 
назначения 
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ДОДАТОК Б 
ФОРМА ТИТУЛЬНОГО АРКУША ТЕХНІЧНИХ УМОВ 

 
ДКПП    УКНД  

  
  (місце для штампа) 90 мм х 45 мм 
   
ПОГОДЖЕНО  ЗАТВЕРДЖУЮ 
   
(посада керівника (заст. керівника), 
назва організації) 

 (посада керівника (заст. керівника), 
назва організації) 

       
(особистий 
підпис, печатка) 

 (розшифрування 
підпису) 

 (особистий підпис, 
печатка) 

 (розшифрування 
підпису) 

   
(дата або номер погоджувального 

документа й дата) 
 (дата) 

   
   

 (назва продукції, процесу, послуг)  
   
 ТЕХНІЧНІ УМОВИ  
   
 (позначення технічних умов)  

 
 Уведено вперше чи на заміну  
 Дата надання чинності  
 Чинні до  
   
ПОГОДЖЕНО  РОЗРОБЛЕНО 
   
(посада керівника (заст. керівника), 
назва організації) 

 (посада керівника, назва організації) 

       
(особистий 
підпис, печатка) 

 (розшифрування 
підпису) 

 (особистий 
підпис, печатка) 

 (розшифрування 
підпису) 

   
(дата або номер погоджувального 

документа й дата) 
 (дата) 

   
ПОГОДЖЕНО   
   
(посада керівника (заст. керівника), 
назва організації) 

  

     
(особистий 
підпис, печатка) 

 (розшифрування 
підпису) 

 (посади та особисті підписи 
відповідальних осіб та виконавців) 

   
(дата)  (дата або номер погоджувального 

документа й дата) 
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ДОДАТОК В 
ФОРМА АКТА ПРИЙМАННЯ ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКОЇ РОБОТИ 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Перший віце-президент- 
технічний директор ДП НАЕК «Енергоатом» 
__________________Ініціали та прізвище 
        підпис 
 
М.П.                           _______________ 
                                            дата 

 
 

АКТ 
приймання дослідно-конструкторської роботи 

(складової частини ДКР) 
 

(назва ДКР, складової частини ДКР, шифр, номер державної реєстрації ДКР) 
 

 
м.__________________________ 
 
Приймальна комісія у складі: 

 

 
«___» ____________200_р. 
 

голови  
 (ініціали, прізвище, посада, організація) 
членів комісії  
 (ініціали, прізвище, посада, організація) 
яка діє на підставі  
 (назва, номер і дата документа про призначення комісії) 
 
склала цей акт про таке: 
1 У період із «___»_________200_р., по «___»_________200_р. комісія здійснювала 

 
приймання ДКР  
 (назва ДКР) 
що виконувалася  

 (назва організації – виконавця ДКР) 
за договором (контрактом) від «___»______________200_р. №______________ 

 
з  по  за ТЗ, затвердженим  
 (місяць, рік)  (місяць, рік)  (дата затвердження ТЗ) 

 
2 Комісія розглянула програму приймання ДКР та погодилася проводити приймання 
ДКР згідно із запропонованою програмою 
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3  Комісії були надані дослідні зразки  
 (назва зразка) 
 у кількості  шт.  і така технічна 
 
документація  

 (звіти за етапами, заключний науково-технічний звіт, КД і ТП із літерою «О» тощо) 
 
4 Комісія розглянула результати попередніх випробувань, відомості щодо відповідності 
дослідних зразків вимогам технічного завдання, проект технічних умов і встановила 
дослідні зразки___________________________________________________ 

(назва, індекс) 
приймальні випробування витримали, відповідають вимогам технічного завдання і 
проекту технічних умов: 

 
(коротка характеристика дослідних зразків) 

 
(оцінка технічного рівня ДКР) 

 
5 Комісія розглянула подану робочу конструкторську і технологічну документацію, 
технологічне, контрольно-вимірювальне та випробувальне устаткування, яке входить 
до комплекту дослідного зразка, і встановила:___________________________________ 

(коротка оцінка відповідності 
 

робочої документації вимогам щодо комплектності; 
 

повноту змісту і правильності оформлення; 
 

придатності документації для організації серійного виробництва; 
 

коротка оцінка якості технологічної документації; 
 

оцінка рівня стандартизації і уніфікації; 
 

оцінка трудомісткості і собівартості продукції; 
 

оцінка продуктивності і достатності устаткування для серійного випуску продукції; 
 

оцінка рівня ергономічної і естетичної досконалості продукції) 
 
6 Комісія постановила: 
вважити дослідно-конструкторську роботу______________________________________ 

(назва та шифр ДКР) 
виконаною відповідно до ТЗ і прийнятою, рекомендувати проект ТУ до затвердження, 
присвоїти конструкторській і технологічній документації літеру «О1». 

 
7 Комісія пропонує: 
керівнику  
 (назва виготовлювача) 
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АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН 
 

 номера аркушів повідомлення   
зміни зміне-

них 
замі-
нених 

но-
вих 

аннульо-
ваних 

номер к-ть 
аркушів 

підпис дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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АРКУШ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

 
Ініціали та призвіще 

 

 
Посада 

 
Дата 

 
Підпис 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 


