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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту наказу «Про затвердження Вимог безпеки під час поводження з 

ядерним паливом» 
 

Мета: проект акта спрямований на удосконалення системи нормативно-
правового регулювання ядерної та радіаційної безпеки ядерних установок в 
частині поводження з ядерним паливом та приведення національного 
законодавства у відповідність міжнародним нормам. 

 
1. Підстава розроблення проекту акта 
Проект акта розроблений відповідно до пункту 3.6 Плану нормативного 

регулювання Державної інспекції ядерного регулювання України на 2019 рік, 
затвердженого наказом Держатомрегулювання від 14 грудня 2018 року № 513. 

 
2. Обґрунтування необхідності прийняття нормативно-правового акта 
Розробка проекту акта викликана необхідністю:  
деталізації та конкретизації вимог з ядерної та радіаційної безпеки в частині 

поводження з ядерним паливом встановлених чинним законодавством України. 
приведення національного законодавства у відповідність міжнародним 

нормам шляхом врахування низки референтних рівнів Асоціації 
західноєвропейських ядерних регулюючих органів (WENRA), які не покриваються 
на сьогоднішній день вимогами чинних нормативно-правових актів у сфері 
забезпечення ядерної та радіаційної безпеки при поводженні з відпрацьованим 
ядерним паливом. 

 
3. Суть проекту акта 
Проект акта:  
встановлює загальні вимоги, критерії та принципи забезпечення безпеки під 

час поводження з ядерним паливом атомних станцій, дослідницьких ядерних 
реакторів, критичних та підкритичних збірок та ядерних підкритичних установок; 

усуває окремі невідповідності вимог чинних в Україні НПА з ядерної та 
радіаційної безпеки в частині зберігання, транспортування та поводження з 
ядерним паливом шляхом врахування низки референтних рівнів Асоціації 
західноєвропейських ядерних регулюючих органів (WENRA); 

деталізує вимоги в частині транспортування та поводженням із свіжим та 
відпрацьованим ядерним паливом, що встановлені у Загальних положеннях 
безпеки атомних станцій, затверджених наказом Державного комітету ядерного 
регулювання України від 19 листопада 2007 року № 162, зареєстрованих у 
Міністерстві юстиції України 25 січня 2008 року за № 56/14747 (зі змінами), 
Правилах ядерної безпеки реакторних установок атомних станцій з реакторами з 
водою під тиском, затверджених наказом Державного комітету ядерного 
регулювання України від 15 квітня 2008 року № 73, зареєстрованих у Міністерстві 
юстиції України 09 червня 2008 року за № 512/15203, Загальних положеннях 
безпеки об’єкта по виробництву ядерного палива, затверджених наказом 
Державного комітету ядерного регулювання України від 06 вересня 2010 року 
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№ 112, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 листопада 2010 року за 
№ 1082/18377, Загальних положеннях безпеки ядерної підкритичної установки, 
затверджених наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 
12 березня 2013 року № 56, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 
27 квітня 2012 року за № 640/20953. 

 
4. Правові аспекти 
Правовою підставою розроблення проекту акта є Положення про Державну 

інспекцію ядерного регулювання України, затверджене постановою Кабінету 
Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 363, згідно з яким 
Держатомрегулювання визначає критерії та вимоги безпеки, дотримання яких 
обов’язкове під час використання ядерної енергії, відповідно до яких затверджує, 
зокрема, норми, правила, стандарти з ядерної та радіаційної безпеки. 

У цій сфері правове регулювання відносин здійснюється відповідно до 
наступних нормативно-правових актів: 

Закони України: 
- «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»;  
- «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»; 
- «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»; 
Норми та правила з ядерної та радіаційної безпеки: 
- Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені наказом 

Державного комітету ядерного регулювання України від 19 листопада 2007 року 
№ 162, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 25 січня 2008 року за 
№ 56/14747; 

- Вимоги до оцінки безпеки атомних станцій, затверджені наказом 
Державного комітету ядерного регулювання України від 22 вересня 2010 року 
№ 124, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 21 жовтня 2010 року за 
№ 964/18259; 

- Загальні положення безпеки об’єкта по виробництву ядерного палива, 
затверджені наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 
06 вересня 2010 року № 112, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 
10 листопада 2010 року за № 1082/18377; 

- Загальні положення безпеки ядерної підкритичної установки, затверджені 
наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 12 березня 
2013 року № 56, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 27 квітня 2012 року 
за № 640/20953. 

Проект акта не містить норм, які стосуються прав та обов’язків громадян або 
порушують права й свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав і 
основоположних свобод відповідно до практики Європейського суду з прав 
людини.  

Проект акта не потребує внесення змін до чинних чи розроблення нових 
нормативно-правових актів, що діють у цій сфері регулювання суспільних 
відносин. 
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5. Фінансово-економічне обґрунтування  
Введення в дію акта не потребує додаткових матеріальних або інших витрат з 

державного бюджету України. 
 
6. Прогноз впливу 
Реалізація акта за предметом правового регулювання не матиме відповідного 

впливу на: 
ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів 

господарювання, громадян і держави (аналіз регуляторного впливу); 
розвиток регіонів (підвищення чи зниження спроможності територіальних 

громад, врахування потреб регіонів, наявність специфічного чи непропорційного 
впливу на окремі регіони тощо); 

ринок праці (збереження існуючих і створення нових робочих місць, 
підвищення рівня зайнятості населення тощо); 

громадське здоров’я (покращення чи погіршення стану здоров’я населення 
або його окремих груп, створення передумов для зміцнення та збереження 
здоров’я населення тощо); 

екологію та навколишнє природне середовище (збільшення чи зменшення 
обсягу використання відповідних природних ресурсів, рівня забруднення 
атмосферного повітря, води, земель, у тому числі утвореними відходами, 
підвищення чи зниження рівня небезпеки техногенного та природного характеру 
тощо); 

інші сфери суспільних відносин. 
 

61. Стратегічна екологічна оцінка 
Документ, який затверджується проектом акта, не є документом державного 

планування, і не підпадає під дію Закону України «Про стратегічну екологічну 
оцінку»  

 
7. Позиція заінтересованих сторін 
Реалізація акта не матиме впливу на ключові інтереси заінтересованих 

сторін. 
Реалізація акта не матиме впливу на інтереси окремих верств (груп) 

населення, об’єднаних спільними інтересами, суб’єктів господарювання тощо. 
Проект акта не стосується питань функціонування місцевого 

самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та 
регіонального розвитку. 

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери та прав осіб з 
інвалідністю - всеукраїнських громадських організацій інвалідів, їх спілок. 

Проект акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності. 
 
 
8. Громадське обговорення 
Проект акта не потребує проведення консультацій з громадськістю тому, що:  
не стосується питань суспільно-економічного розвитку держави, реалізації та 
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захисту прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, економічних, 
соціальних, культурних та інших інтересів. 

не стосується питань конституційних прав, свобод та обов’язків громадян;  
не стосується питань життєвих інтересів громадян, у тому числі впливають 

на стан навколишнього природного середовища.  
не передбачає провадження регуляторної діяльності у певній сфері;  
не визначає стратегічні цілі, пріоритети і завдання у відповідній сфері 

державного управління і не відноситься до державних і регіональних програм 
економічного, соціального і культурного розвитку;  

не стосуються інтересів територіальних громад, здійснення повноважень 
місцевого самоврядування, делегованих органам виконавчої влади відповідними 
радами;  

не визначає порядок надання адміністративних послуг;  
не стосуються правового статусу громадських об’єднань, їх фінансування та 

діяльності;  
не передбачає надання пільг чи встановлення обмежень для суб’єктів 

господарювання та інститутів громадянського суспільства;  
не стосуються присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, 

які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, 
імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат 
історичних подій;  

не стосуються витрачання бюджетних коштів (звіти головних розпорядників 
бюджетних коштів за минулий рік). 

 
9. Позиція заінтересованих органів 
Проект акта потребує погодження з Міністерством енергетики та вугільної 

промисловості України, Міністерством екології та природних ресурсів України, 
Державною регуляторною службою України, Національною академією наук 
України.  

 
10. Правова експертиза 
Проект акта підлягає державній реєстрації у Міністерстві юстиції України. 
 
11. Запобігання дискримінації 
У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Проект 

акта ПА не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи. 
 
111. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків  
У проекті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.  
 
12. Запобігання корупції 
Акт не містить правил та процедур, що можуть містити ризики вчинення 

корупційних правопорушень. Акт не потребує проведення громадської 
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антикорупційної експертизи. 
 

13.  Прогноз результатів  
Очікувані результати реалізації акта пов’язані з: 
встановленням чітко визначених вимог до проведення аналізу безпеки систем 

поводження зі свіжим та відпрацьованим ядерним паливом; 
спрощенням підготовки та удосконаленням документів, що обґрунтовують 

безпеку, підвищенням якості їх оцінки експертними організаціями; 
забезпеченням прозорості та передбачуваності при здійсненні дозвільних 

процедур Державною інспекцією ядерного регулювання України; 
гармонізації законодавства України з законодавством ЄС, міжнародними 

вимогами та стандартами МАГАТЕ, що діють в сфері використання ядерної 
енергії. 

 
Голова Державної інспекції  
ядерного регулювання України      Г. ПЛАЧКОВ 
 «____»______________2019 року 


