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Щодо проекту Стратегії державного регулювання 

ядерної та радіаційної безпеки, захищеності та 

гарантій нерозповсюдження в Україні 

на 2014-2020 роки 

 

Шановний Сергію Георгійовичу! 

Всеукраїнська громадська організація «Національний екологічний центр України» 

(далі – НЕЦУ) розглянула проект Стратегії державного регулювання ядерної та радіаційної 

безпеки, захищеності та гарантій нерозповсюдження в Україні на 2014-2020 роки (далі – 

проект Стратегії), опублікований 18 березня п.р. на офіційному веб-сайті Державної 

інспекції ядерного регулювання України, та надає зауваження та пропозиції до нього. 

Відповідно до Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, 

затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 р. № 403/2011, Державна 

інспекція ядерного регулювання України забезпечує виконання зобов'язань України 

відповідно до Угоди між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про 

застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. В зв’язку 

з цим, необхідно внести зміни у назву проекту Стратегії, виклавши її в такій редакції: 

«Стратегія державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, захищеності та гарантій 

нерозповсюдження ядерної зброї в Україні на 2014-2020 роки». Враховуючи зазначене, 

потрібно внести відповідні зміни у текст проекту Стратегії, зокрема, у додаток до неї. 

З оприлюдненого проекту Стратегії не зрозуміло, який статус матиме документ після 

погодження. Тому, під час розробки проекту Стратегії необхідно визначити та вказати мету 

проекту Стратегії та обґрунтування причин його розробки. Іншими словами, необхідно 

зазначити чому Держатомрегулювання України розроблює зазначений документ. 

Разом з тим, потрібно враховувати рівень документу. Тобто, якщо проект Стратегії 

після його затвердження постановою Колегії Держатомрегулювання України буде надано на 

затвердження Уряду, необхідно вносити відповідні зміни у структуру та зміст проекту 

документу відповідно до вимог нормативно-правових актів. 

Крім того, пропонуємо внести такі зміни в проект Стратегії: 

1. Привести у відповідність назви підрозділів розділу «Зміст» проекту Стратегії до 

назв цих розділів у тексті документу; 
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2. Проект Стратегії містить багато загальної описової інформації. Необхідно 

скоротити розділи, які носять суто інформативний характер, зокрема необхідно скоротити 

розділ «Вступ»; 

3. У тексті розділу «Вступ» вираз «Державне регулювання безпеки» замінити на 

такий: «Державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки»; 

4. У підрозділі «Цінності» розділу «Вступ» останнє речення викласти у такій редакції: 

«Держатомрегулювання своєю діяльністю намагається підвищити довіру суспільства до 

органів державної влади та переконана в тому, що її діяльність підвищить рівень безпеки та 

життя громадян України». На думку НЕЦУ, діяльність Держатомрегулювання та її якість не 

може підвищити рівень здоров’я громадян України. За охорону здоров’я громадян відповідає 

Міністерство охорони здоров’я України відповідно до його положення; 

5. В абзаці четвертому підпункту 1.2. «Участь у заходах МАГАТЕ та багатостороннє 

співробітництво» підрозділу 1 «Участь у системі міжнародно-правового регулювання 

ядерної безпеки та міжнародного режиму нерозповсюдження ядерної зброї» розділу 2 

«Стратегічні напрями» виправити 2013 рік на 2014, тому що проект Стратегії розроблюється 

на період з 2014 по 2020 р.р.; 

6. В підпункті 2.1. «Незалежність та стабільність, взаємодія з органами влади» 

підрозділу 2 «Державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки» розділу 2 «Стратегічні 

напрями» необхідно зазначити назву проекту закону. Крім того, якщо закон був прийнятий 

Верховною Радою України, необхідно вказати його номер та назву; 

7. В підпункті 2.1. «Незалежність та стабільність, взаємодія з органами влади» 

підрозділу 2 «Державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки» розділу 2 «Стратегічні 

напрями» не зрозуміло про які центральні органи виконавчої влади, з питань законодавчого 

та нормативно-правового забезпечення безпеки використання ядерної енергії, йде мова. 

Бажано зазначити назви таких центральних органів виконавчої влади; 

8. Останнє речення підпункту 2.1. «Незалежність та стабільність, взаємодія з 

органами влади» підрозділу 2 «Державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки» 

розділу 2 «Стратегічні напрями» викласти у такій редакції: «Планується продовжити 

практику складання,  реалізації та оновлення меморандумів про взаємодію з такими 

органами та інституціями, а також активізувати взаємодію через налагодження робочих 

контактів в рамках спільних комісій та груп»; 

9. У підпункті 2.2. «Нормування» підрозділу 2 «Державне регулювання ядерної та 

радіаційної безпеки» розділу 2 «Стратегічні напрями» необхідно зазначити, яким 

нормативно-правовим актом затверджений Порядок здійснення державного нагляду за 

дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки; 

10. У підпункті 2.3. «Оцінка безпеки, державна експертиза з ядерної та радіаційної 

безпеки, науково-технічна підтримка» підрозділу 2 «Державне регулювання ядерної та 

радіаційної безпеки» розділу 2 «Стратегічні напрями» необхідно доповнити перелік заходів, 

які планується виконувати з метою вдосконалення та розвитку державної експертизи ядерної 

та радіаційної безпеки, таким: «залучення до проведення експертиз та до розгляду питань 

безпеки вітчизняних експертних та науково-технічних організацій»; 

11. У підпункті 2.5. «Державне  регулювання за окремими напрямами Ядерно-

паливний цикл» зазначеного розділу необхідно вказати назву нормативно-правового акту, 

відповідно до якого планується здійснювати будівництво заводу по виробництву ядерного 
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палива. Пропонуємо викласти цей абзац у такій редакції: «Відповідно до розпорядження 

Кабінету Міністрів України №437-р від 27.06.2012 р. «Питання розміщення, проектування та 

будівництва заводу з виробництва ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000» було 

затверджено техніко-економічне обґрунтування будівництва заводу по виробництву 

ядерного палива в Україні. На Держатомрегулюванням України покладено такі завдання 

стосовно зазначеного питання:…»; 

12. У підпункті 2.5. «Державне  регулювання за окремими напрямами Ядерно-

паливний цикл» зазначеного розділу необхідно викласти другу задачу щодо диверсифікації 

постачань ядерного палива у такій редакції: «розгляд можливості використання ядерного 

палива виробництва компанії «Вестингауз» на енергоблоках АЕС України». 

Разом з тим, у розділі «Шляхи впровадження Комунікаційної стратегії» 

комунікаційної стратегії  Держатомрегулювання України, перераховано можливі шляхи 

впровадження комунікаційної стратегії, серед яких  «нейтралізація некомпетентної та 

неправдивої інформації, боротьба з забобонами щодо ядерної та радіаційної безпеки». НЕЦУ 

вважає, що зазначений захід не можна віднести до шляхів провадження будь-якого 

стратегічного документу чи плану. Тому, пропонуємо виключити згаданий шлях 

впровадження із проекту Стратегії. 

Також, необхідно виправити граматичні та орфографічні помилки по тексту проекту 

Стратегії. 

Разом з тим, НЕЦУ пропонує доповнити проект Стратегії інформацією про роботу 

Держатомрегулювання України стосовно будівництва двох нових атомних енергоблоків на 

промисловому майданчику Хмельницької АЕС, а також про реалізацію проекту по 

будівництву централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива від реакторів типу 

ВВЕР-1000. Крім того, необхідно привести інформацію про діяльність Інспекції щодо 

поводження з відпрацьованим ядерним паливом. 

Принагідно, просимо надати роз’яснення до питання двостороннього співробітництва 

Держатомрегулювання України, а саме до пункту «Забезпечення виконання зобов’язань 

Держатомрегулювання України за Грантовими Угодами з Європейським Банком 

реконструкції та розвитку». Просимо надати інформацію про Грантові Угоди між 

Держатомрегулювання України та Європейським Банком реконструкції та розвитку. 

 

 

 

 

З повагою, 

 

Виконавчий директор  

Національного екологічного центру України                                          Юрій Урбанський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вик.: Тетяна Вербицька, 

тел.: (044) 3537841, tanya@necu.org.ua 
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