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Компанія успішно працює у кількох стратегічно 
важливих напрямках виробництва, розробляючи:

цифрові інформаційно-управляючі системи (ІУС) 
безпеки та електротехнічне обладнання для об’єктів 
атомної та теплової енергетики;

системи освітлення та освітлювальні прилади;
гідромеханічні системи;
електротехнічне обладнання.
ПАТ «НВП «Радій» — світовий лідер у проекту-

ванні та виробництві систем безпеки, захисту реакторів 
та керування технологічними процесами АЕС.

Напрямок виробництва інформаційно-управляючих 
систем передбачає постійну участь компанії «Радій» 
у проектах модернізації та будівництва атомних станцій 
по всьому світу. Свій основний продукт — платформу 
RadICS — підприємство розробило для використання 
на атомних станціях. Платформа RadICS є надійною, 
гнучкою та масштабованою. Вона забезпечує найсучас-
ніші функції, послуги та захисні засоби як для систем 
безпеки, так і для систем, безпосередньо не пов’я-

заних із безпекою. Компоненти платформи RadICS 
розроблені відповідно до чинних стандартів Міжна-
родної електротехнічної комісії (МЕК) для критично 
важливих для безпеки послуг у ядерних системах 
найвищого рівня. Платформа RadICS складається 
з логічного модуля, основних модулів входу/виходу 
та спеціальних модулів, які розміщені в шасі, що має 
сейсмічну кваліфікацію.

У 2014 році платформа RadICS була сертифікована 
компанією «Exida» за рівнем безпеки SIL 3 (Safety 
Integraty Level) в одному каналі.

Публічне акціонерне товариство «Науково-ви-
робниче підприємство «Радій» активно розвиває 
зовнішньоекономічний напрямок діяльності, зокрема, 
на ринках Південної та Північної Америки.

У серпні 2019 року успішно завершено проце-
дуру ліцензування цифрової управляючої платформи 
RadICS Комісією з ядерного регулювання США 
(US Nuclear Regulatory Commission), що зафіксо-
вано у «Тематичному звіті RadICS» (посилання на 

«РАДІЙ»: СВІТОВІ ПЕРСПЕКТИВИ ВІДКРИТО

Вже більш ніж 20 років публічне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство 
«Радій» є одним із промислових флагманів України.
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документ — https://www.nrc.gov/docs/ML1913/
ML19134A193.pdf). Експерти Комісії з ядерного регу-
лювання США дійшли висновку, що «Тематичний звіт 
RadICS» повністю відповідає вимогам до отримання 
ліцензії для АЕС. Результатом фінальної оцінки безпеки 
є сертифікація цифрової інформаційно-управляючої 
платформи RadICS. Дуже важливо, що розроблена 
«Радієм» платформа може бути базою не тільки для 
обладнання на об’єктах з підвищеною небезпекою.

Така висока оцінка відкрила перед компанією 
простір і нові можливості для роботи на глобальному 
ядерному світовому ринку. «Радій» — сьома компанія 
у світі та перша (і єдина) в Україні, яка отримала такий 
сертифікат.

На сьогодні системи управління виробництва 
«Радій» успішно експлуатуються на всіх енергоблоках 
АЕС України, у Болгарії, в Канаді, Франції. У портфоліо 
компанії — успішно реалізовані проекти в Аргентині 
(на АЕС «Ембальсе») та поточні проекти в Бразилії.

Компанія «Радій» має найбагатший багаторічний 
досвід у напрямку впровадження систем управління 
АЕС на базі FPGA (програмованих користувачем 
вентильних матриць).

Співробітники ПАТ «НВП «Радій» систематично 
координують свою діяльність із профільними коміте-
тами Міжнародної агенції з ядерної енергії (МАГАТЕ) 
та Міжнародної електротехнічної комісії (МЕК).

За ініціативи МАГАТЕ і ПАТ «НВП «Радій» були 
започатковані та щороку проводяться міжнародні 
технічні зустрічі, присвячені різним аспектам вико-
ристання FPGA-технології у ядерній галузі.

Досягнення та здобутки компанії, перш за все, 
є заслугою колективу. НВП «Радій» укомплек-
товано висококваліфікованим персоналом, який 
нараховує більше 1100 працівників. «Радій» — це 
7 конструкторських бюро, в яких працює більше 
300 інженерів-розробників, у тому числі 2 доктори 
технічних наук та 16 кандидатів. Середній вік інженер-
ного складу компанії складає 38 років, а наймолодшому 
дизайнеру — всього 23 роки.

На підприємстві впроваджена та успішно функ-
ціонує система менеджменту якості, сертифікована 
міжнародним органом з сертифікації Quality Austria 
на відповідність вимогам стандарту ISO 9001:2015.

Виробництво НВП «Радій» оснащене сучасним 
високопродуктивним технологічним та випробу-
вальним обладнанням, яке дозволяє забезпечувати 
повний цикл виготовлення, налаштування та прове-
дення випробувань виробів із дотриманням вимог 
контролю якості на всіх етапах виробництва.

Діяльність компанії «Радій» базується на прин-
ципах професіоналізму, відповідальності і постійного 
удосконалення заради розбудови української енерго-
галузі.

К.П. Леонтьєв,
Директор технічний 

ПАТ «НВП «Радій»


