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Інформаційно ― просвітницький
напрямок 



Інженерний фестиваль
«ТехноАрт КПІ»

УкрЯТ спільно з представниками 
НАЕК «Енергоатом» взяло 
участь у фестивалі «ТехноАрт 
КПІ», який проходив 8 червня на 
Площі знань НТУУ «КПІ                    
ім. Ігоря Сікорського». Метою 
проведення заходу було заохо-
тити молодь до науки та техноло-
гій, мотивувати школярів до сві-
домого вибору фаху, приверну-
ти увагу педагогів, роботодавців 
та громадськості до необхідності 
підготовки інженерних кадрів.



20 - 23 червня на Хмельницькій 
АЕС проходив V молодіжний 
форум «Наука та виробництво в 
житті регіону», присвячений Дню 
молоді. Захід відбувся за під-
тримки Українського ядерного 
товариства та Національного уні-
верситету «Острозька академія». 
У форумі взяли участь представ-
ники підприємств атомної енер-
гетики, наукових установ, проек-
тних організацій, профільних 
ЗВО.

V молодіжний форум
Українського ядерного товариства



Атомна енергетика – 
за протидію кліматичним змінам!

20 вересня представники УкрЯТ 
взяли участь у Міжнародному 
марші за клімат. Захистити своє 
право на безпечне довкілля  
вийшли більше двох тисяч 
людей. Учасники акції пройшли 
центральними вулицями міста 
Києва з вимогою до влади вжити 
реальних дій для боротьби зі 
зміною клімату шляхом розвитку 
низьковуглецевих джерел енер-
гії в Україні, одним з яких є і 
ядерна генерація.



Розширенню взаємодії між нау-
ковим та виробничим секторами, 
налагодженню тісної співпраці 
між науковцями, фахівцями і спе-
ціалістами в атомно-енергетич-
ній галузі України був присвяче-
ний круглий стіл, що пройшов 27 
вересня в Інституті газу НАНУ. 
Організаторами круглого столу 
виступили Рада молодих вчених 
при Відділенні фізико-технічних 
проблем енергетики НАН Украї-
ни та Молодіжна секція УкрЯТ.

Перспективи впровадження
інновацій у атомній енергетиці



Члени УкрЯТ здійснили ознайомчий візит 
на майданчик будівництва ЦСВЯП

9 жовтня члени УкрЯТ здійснили 
ознайомчий візит на майданчик 
будівництва Централізованого 
сховища відпрацьованого ядер-
ного палива реакторів ВВЕР АЕС 
України, що розташовується в 
Чорнобильській зоні відчужен-
ня. У візиті взяли участь члени 
Правління та відокремлених під-
розділів УкрЯТ, а також фахівці 
профільних закладів вищої 
освіти, дослідницьких та науко-
вих установ.



29 - 30 жовтня у Славутичі відбу-
лася Міжнародна конференція 
«Збереження і передача знань 
про досвід експлуатації ядерних 
установок», що була організова-
на УкрЯТ за підтримки СВАЕПУ 
та ВП «Атомремонтсервіс» НАЕК 
«Енергоатом». Участь у конфе-
ренції взяли ветерани – атомни-
ки, представники науково-до-
слідних установ та інститутів, фа-
хівці НАЕК «Енергоатом», ДП 
«СхідГЗК», ВАО АЕС, Атомпроф-
спілки України та інші.

Міжнародна конференція
ветеранів атомної енергетики



Державницький 
напрямок 



Міжнародна конференція «Укра-
їнський Ядерний Форум 2019: 
ядерна енергетика - стан та тен-
денції розвитку», організаторами 
якої виступили Українське 
ядерне товариство та асоціація 
Український ядерний форум, 
пройшла у Києві 3 - 4 липня. 
Участь у конференції взяли ке-
рівники підприємств ядерно- 
енергетичної галузі, представни-
ки Міненерговугілля, Мінеколо-
гії, МАГАТЕ, FORATOM, ВАО АЕС, 
WNA та інші.

УЯФ 2019: ядерна енергетика – 
стан та тенденції розвитку



Вплив ядерно-енергетичного
комплексу на розвиток України

У рамках зазначеної конферен-
ції був презентований аналітич-
ний звіт «Вплив ядерно-енерге-
тичного комплексу на розвиток 
України», основною метою якого 
було комплексно оцінити вплив 
ядерної галузі на економіку 
країни, соціальні аспекти та до-
вкілля. Такого плану досліджен-
ня було здійснено в Україні 
вперше. 



УкрЯТ протягом року підготува-
ло десятки звернень та офіцій-
них листів до Президента Украї-
ни, прем’єр-міністра, народних 
депутатів України, міністра енер-
гетики та захисту довкілля Украї-
ни, зокрема, стосовно аспектів 
внесення поправок до проектів 
галузевих законів та постанов 
КМУ про перепідпорядкування 
Держатомрегулювання України 
та Державного агентства Украї-
ни з управління зоною відчужен-
ня. 

Протягом року



Міжнародний 
напрямок 



У рамках розширення міжнарод-
ного співробітництва з просу-
вання ядерної генерації як еко-
логічно чистого та перспектив-
ного джерела енергії, УкрЯТ 
подало заявку на прийом в Укра-
їні Міжнародного молодіжного 
ядерного конгресу в 2022 році. 
Зазначений захід покликаний 
сприяти налагодженню нових 
підходів відстоювання інтересів 
атомної енергетики через гло-
бальну кооперацію молодих фа-
хівців-ядерників.

Міжнародний молодіжний
ядерний конгрес



Відокремлені підрозділи
Товариства 



Відокремлені підрозділи Товариства



Відокремлені підрозділи Товариства

• ВП УкрЯТ при ВП Рівненська АЕС
• ВП УкрЯТ у м. Нетішин
• ВП УкрЯТ у м. Южноукраїнськ
• ВП УкрЯТ при ВП Запорізька АЕС
• ВП УкрЯТ на базі ТОВ «НВП «Атомкомплексприлад»
• ВП УкрЯТ на базі ІПБ АЕС НАН України
• ВП УкрЯТ на базі ДП «ДНІЦ СКАР»
• ВП УкрЯТ при ВП Атомремонтсервіс у м. Славутич
• ВП УкрЯТ у м. Харків
• ВП УкрЯТ на базі ДП «Східний ГЗК»



VIII Міжнародна літня ядерна школа

У липні 2019 року на РАЕС за-
вершилась VIII Міжнародна літня 
ядерна школа «Молодь і майбут-
нє атомної енергетики». Пере-
можців обрано серед студентів 
як вітчизняних закладів вищої 
освіти, так і закордону. Вже вось-
мий рік поспіль НАЕК «Енергоа-
том» та ГО «УкрЯТ» організову-
ють ЛЯШ з метою популяризації 
атомної енергетики та зміцнення 
взаємин з вітчизняними та іно-
земними ЗВО. 



З нагоди Дня Незалежності 
України у Нетішині пройшов про-
форієнтаційний захід «Місто про-
фесій». ХАЕС спільно із Органі-
зацією молоді ППО ХАЕС та 
УкрЯТ було організовано пре-
зентацію професій, які представ-
лені на АЕС. Для дітей було вла-
штовано вікторину на знання 
основ атомної енергетики. Крім 
цього, всі охочі могли відвідати 
АЕС України у форматі VR екс-
курсії та фотосесії біля спеціаль-
но обладнаного стенда.

Святкування Дня Незалежності 
в Нетішині



Ядерна школа РАЕС розпочинає
 навчання в новому сезоні

Рівненська АЕС розпочинає 
новий навчальний рік для учас-
ників проекту «Ядерна школа 
РАЕС». Цьогоріч вперше до про-
екту долучилося більше 160 
учнів освітніх закладів міста 
Вараш та населених пунктів зони 
спостереження. «Ядерна школа 
РАЕС» триватиме до квітня 2020 
року. За успішним проходжен-
ням програми проекту усі випус-
кники отримають пам’ятні серти-
фікати.



Мистецький фестиваль 
«Енергія мистецтва»

До Дня міста Вараш у місті-су-
путнику Рівненської АЕС за під-
тримки енергогенеруючого під-
приємства, Міністерства культу-
ри України, Рівненської обласної 
державної адміністрації, ГО 
«Агенція сталого розвитку 
міста», БК «Алатир-Інвест» та ГО 
«УкрЯТ» відбувся перший куль-
турно-мистецький фестиваль 
«Енергія мистецтва» (EnergyArt 
Fest).



На ЮУАЕС привітали переможців 
фотоконкурсу «Чарівне літо»

На Южно-Українській АЕС приві-
тали переможців фотоконкурсу 
«Чарівне літо». Ініціювали та ор-
ганізували захід представники 
відокремленого підрозділу гро-
мадської організації «Українське 
ядерне товариство» в м. Южно- 
українську (ВП ГО УкрЯТ). 
Членам спілки та працівникам 
Южно-Української АЕС запропо-
нували поділитися найяскраві-
шими спогадами літа.



Майбутнє за 
ядерною енергетикою! 



Дякую за увагу! 


