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Про виконання Угоди про асоціацію  
між Україною та ЄС 
 
 

На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 
2017 р. № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 
та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої сторони» із змінами затвердженими постановою 
Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2019 р. № 1005 та на виконання 
доручень Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 12605/0/1-18 та від 27 
листопада 2019 р. № 42761/1/1-19 Держатомрегулювання направляє Звіт про 
виконання у I кварталі 2020 р. Угоди про асоціацію між Україною та ЄС за 
встановленою формою. 
 
Додаток: на 24 арк. в 1 прим. 
 
 
 
Голова                                                                                                 Григорій ПЛАЧКОВ 
 
 
 
 
Ганна Горащенкова 277 12 11 
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Державна інспекція ядерного регулювання України 
 
 

ЗВІТ  
щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
 Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони    

за І квартал 2020 року 
 

Найменування завдання Найменування заходу Прогрес виконання заходу у звітному періоді 
ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ 

737. Встановлення основних 
принципів радіаційного захисту 
населення та осіб при професійному, 
медичному опроміненні. 

1) розроблення та подання на розгляд 
Кабінету Міністрів України 
законопроекту щодо внесення 
відповідних змін до Закону України “Про 
використання ядерної енергії та 
радіаційну безпеку” 
 

ВИКОНАНО 
18.09.2019 Верховною Радою прийнятий за № 107-IX 
та підписаний Президентом України Закон України 
«Про внесення змін до деяких законів України у сфері 
використання ядерної енергії». 
 

2) розроблення та подання на розгляд 
Кабінету Міністрів України 
законопроекту щодо внесення 
відповідних змін до Закону України “Про 
дозвільну діяльність у сфері використання 
ядерної енергії” 
 

ВИКОНАНО 
18.09.2019 Верховною Радою прийнятий за № 107-IX 
та підписаний Президентом України Закон України 
«Про внесення змін до деяких законів України у сфері 
використання ядерної енергії». 
 

3) розроблення та подання на розгляд 
Кабінету Міністрів України 
законопроекту щодо внесення 
відповідних змін до Закону України “Про 
захист людини від впливу іонізуючого 
випромінювання» 
 

ВИКОНАНО 
18.09.2019 Верховною Радою прийнятий за № 107-IX 
та підписаний Президентом України Закон України 
«Про внесення змін до деяких законів України у сфері 
використання ядерної енергії». 
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4) забезпечення супроводження розгляду 
Верховною Радою України 
законопроектів 

ВИКОНАНО 
18.09.2019 Верховною Радою прийнятий за № 107-IX 
та підписаний Президентом України Закон України 
«Про внесення змін до деяких законів України у сфері 
використання ядерної енергії». 
 

739. Запровадження процедури 
узгодження з компетентними 
органами держав — членів ЄС 
транскордонних перевезень 
радіоактивних відходів та 
відпрацьованого ядерного палива під 
час видачі дозволів на міжнародні 
перевезення зазначених матеріалів 
 

1) розроблення та внесення змін до 
Порядку видачі дозволу на здійснення 
міжнародних перевезень радіоактивних 
матеріалів 
 
 

ВИКОНАНО 
Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення 
змін до Порядку видачі дозволу на здійснення 
міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів» 
прийнята 21.08.2019 за № 759. Набрання чинності 
відбулось 28.08.2019. 
 
На етапі розроблення зазначеного проекту постанови 
Кабінету Міністрів України, він був опрацьований та 
погоджений з експертами ЄС в рамках виконання 
Завдання 4 «Допомога Держатомрегулюванню в 
адаптації існуючих регуляторних документів 
відповідно до нової директиви  ЄК від 20.11.2006р. 
щодо нагляду та моніторингу за перевезенням 
відпрацьованого ядерного палива та радіоактивних 
відходів» Проекту співробітництва з Європейською 
Комісією INSC U3.01/07 (UK/RA/07) “Інституційне та 
технічне співробітництво з Державним комітетом 
ядерного регулювання України для розвитку його 
спроможностей на основі переданих європейських 
принципів та практик з безпеки” (Контракт № 
2010/254-059). 
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2) розроблення та затвердження форми 
стандартного документа для подання 
заяви на опрацювання міжнародних 
перевезень радіоактивних відходів та 
відпрацьованого ядерного палива, 
надання опрацювання або відмови в 
узгодженні та повідомлення про 
підтвердження отримання заяви чи 
вантажу 

В процесі виконання 
Наказ Держатомрегулювання «Про затвердження 
форми стандартного документу для нагляду та 
контролю за перевезеннями радіоактивних відходів і 
відпрацьованого палива» розроблено та надано до 
Міністерства юстиції України на державну реєстрацію 
листом від 01.04.2020 № 13-27/01/4862. 
 
Зміст зазначеного проекту наказу був опрацьований та 
погоджений з експертами ЄС в рамках виконання  
Завдання 4 «Допомога Держатомрегулюванню в 
адаптації існуючих регуляторних документів 
відповідно до нової директиви  ЄК від 20.11.2006р. 
щодо нагляду та моніторингу за перевезенням 
відпрацьованого ядерного палива та радіоактивних 
відходів» Проекту співробітництва з Європейською 
Комісією INSC U3.01/07 (UK/RA/07) “Інституційне та 
технічне співробітництво з Державним комітетом 
ядерного регулювання України для розвитку його 
спроможностей на основі переданих європейських 
принципів та практик з безпеки” (Контракт № 
2010/254-059). 
 

740. Запровадження практики 
консультування суб’єктів діяльності в 
сфері використання ядерної енергії з 
експертами з радіаційного захисту 
щодо дотримання вимог 
законодавства з питань ядерної та 
радіаційної безпеки 

1) розроблення та подання на розгляд 
Кабінету Міністрів України 
законопроекту щодо внесення змін до 
Закону України “Про використання 
ядерної енергії та радіаційну безпеку” 
 

В процесі виконання 
У зв’язку зі зміною Уряду скасовано рішення Кабінету 
Міністрів України про схвалення законопроекту та 
листом Секретаріату Кабінету Міністрів України 
№7734/0/2-20 від 05.03.2020р. повернуто до 
Держатомрегулювання відповідно до пункту 2 § 40 
Регламенту Кабінету Міністрів України 
для перепогодження з ЦОВВ. 
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У зв’язку із зазначеним проект Закону України було 
розіслано Держатомрегулювання на перепогодження 
до ЦОВВ. 

2) забезпечення супроводження розгляду 
Верховною Радою України законопроекту 
 

Термін виконання заходу не настав 

3) розроблення проекту положення про 
експерта з радіаційного захисту 

Термін виконання заходу не настав 
 
 

4) подання проекту акта Кабінету 
Міністрів України про затвердження 
положення про експерта з радіаційного 
захисту на розгляд Кабінету Міністрів 
України 

Термін виконання заходу не настав 

741. Приведення термінології в сфері 
забезпечення ядерної та радіаційної 
безпеки у відповідність з вимогами 
ЄС 

1) розроблення та затвердження англо-
українського глосарія термінології в сфері 
використання ядерної енергії з метою 
усунення розбіжностей в термінології між 
законодавством України та вимогами 
Директиви Ради 2013/59/Євратом 

ВИКОНАНО  
Англо-український глосарій термінології в сфері 
використання ядерної енергії розроблено та 
затверджено Головою Держатомрегулювання.  
 

2) забезпечення публікації англо-
українського глосарія термінології в сфері 
використання ядерної енергії 
 

ВИКОНАНО  
Англо-український глосарій термінології в сфері 
використання ядерної енергії розміщено на 
офіційному веб-сайті Держатомрегулювання:  
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/445393   
 

755. Створення державної системи 
обліку та контролю індивідуальних 
доз опромінення працівників 
(включаючи екіпажі повітряних 
суден) 

1) розроблення проекту постанови 
Кабінету Міністрів України про 
створення єдиної державної системи 
контролю та обліку індивідуальних доз 
опромінення персоналу 

В процесі виконання  
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про 
деякі питання створення єдиної державної системи 
контролю та обліку індивідуальних доз опромінення» 
готується для перепогодження з ЦОВВ у зв’язку зі 
зміною Уряду. 
 

http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/445393


5 
 

2) опрацювання проекту постанови з 
експертами ЄС 

ВИКОНАНО  
Проект постанови  опрацьовано з експертами ЄС в 
рамках діючих проектів співробітництва.  

3) подання проекту постанови на розгляд 
Кабінету Міністрів України 

Термін виконання заходу не настав 

4) забезпечення захисту персональних 
даних осіб, для яких здійснюється облік 
індивідуальних доз опромінення 
 

 

5) закріплення відповідних функцій за 
Державною інспекцією ядерного 
регулювання України 

ВИКОНАНО 
Підпункт 26 пункту 4 Положення про Державну 
інспекцію ядерного регулювання України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 20 серпня 2014 року № 363.  
 

756. Реалізація проектів Програми 
INSC (Інструменту із співробітництва 
з ядерної безпеки) відповідно до 
щорічних програм дій за трьома 
напрямами (секторами) 

1) забезпечення реалізації проектів у 
секторах “Підтримка Оператора”, 
“Поводження з РАВ (радіоактивними 
відходами)”, “Підтримка Регулятора” 
 

ВИКОНАНО 
За напрямом «Підтримка Регулятора» 
Держатомрегулювання забезпечує реалізацію 
наступних проектів співробітництва з Європейською 
Комісією: 
- Посилення можливостей Державної інспекції 

ядерного регулювання України з регулювання 
ядерної діяльності, ліцензування та аналізу важких 
аварій для ядерних установок U3.01/14-15 
(UK/TS/51-57). 

- Підтримка українського регулюючого органу 
U3.01/18 (Component H - UK/TS/58). 
 

2) забезпечення ініціювання нових 
проектів у секторах “Підтримка 
Оператора”, “Поводження з РАВ 
(радіоактивними відходами)”, “Підтримка 
Регулятора” 

ВИКОНАНО 
30.09.2019 Держатомрегулювання листом № 12-
75/11573 направило до ЄК нові проектні пропозиції в 
рамках Інструменту співробітництва з ядерної безпеки 
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(INSC) для фінансування в рамках Щорічної програми 
дій -2020. 

75731. Приведення термінології щодо 
нагляду і контролю за 
транскордонними перевезеннями 
радіоактивних відходів та 
відпрацьованого палива  у 
відповідність з вимогами ЄС 

1) розроблення законопроекту про 
внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо визначення понять та 
термінів у сфері нагляду і контролю за 
транскордонними перевезеннями 
радіоактивних відходів та 
відпрацьованого палива 
2) опрацювання законопроекту з 
експертами ЄС 
3) забезпечення супроводження розгляду 
Верховною Радою України 
законопроекту 

ВИКОНАНО 
Частина термінології, яка виживається у Директиві       
№ 2006/117/Євратом, відповідає термінології, 
запровадженій у Законах України «Про використання 
ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про дозвільну 
діяльність у сфері використання ядерної енергії», 
«Про поводження з радіоактивними відходами», «Про 
перевезення небезпечних вантажів», Положенні про 
порядок здійснення перевезення радіоактивних 
матеріалів територією України, затвердженому 
постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 
2004 р. № 1373, Порядком видачі дозволу на 
здійснення міжнародних перевезень радіоактивних 
матеріалів, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. № 1196. 
Частина термінів, які не були раніше впроваджені у 
національне законодавство, імплементовані шляхом 
розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів 
України «Про внесення змін до Порядку видачі 
дозволу на здійснення міжнародних перевезень 
радіоактивних матеріалів». Зазначений проект 
постанови розроблено відповідно до пунктом 739 
Плану заходів з виконання Угоди.  
Відповідна постанова прийнята Кабінетом Міністрів 
України 21.08.2019 за № 759. 
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75732. Запровадження заявки на дозвіл 
для перевезення  радіоактивних 
відходів та відпрацьованого палива, 
порядку передання заявки та 
підтвердження її отримання 

1) розроблення проекту нормативно-
правового акта щодо встановлення 
порядку заповнення та подання заявки на 
дозвіл для перевезення  радіоактивних 
відходів та відпрацьованого палива до 
компетентних органів, підтвердження її 
отримання та запиту на інформацію 
2) опрацювання проекту нормативно-
правового акта з експертами ЄС 
3) прийняття нормативно-правового акта 
 

ВИКОНАНО 
Порядок видачі дозволу на здійснення міжнародних 
перевезень радіоактивних матеріалів, затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 
2007 р. № 1196 (зі змінами внесеними постановою 
Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. №759) 
запровадив процедуру подання заявки на дозвіл для 
перевезення радіоактивних відходів та 
відпрацьованого палива, порядок передання заявки та 
підтвердження її отримання. 
 
На етапі розроблення проекту постанови Кабінету 
Міністрів України «Про внесення змін до Порядку 
видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень 
радіоактивних матеріалів» (прийнятий Кабінетом 
Міністрів 21.08.2019 за № 759), він був опрацьований 
та погоджений з експертами ЄС в рамках виконання  
Завдання 4 «Допомога Держатомрегулюванню в 
адаптації існуючих регуляторних документів 
відповідно до нової директиви  ЄК від 20.11.2006р. 
щодо нагляду та моніторингу за перевезенням 
відпрацьованого ядерного палива та радіоактивних 
відходів» Проекту співробітництва  Європейської 
Комісії INSC U3.01/07 (UK/RA/07) “Інституційне та 
технічне співробітництво з Державним комітетом 
ядерного регулювання України для розвитку його 
спроможностей на основі переданих європейських 
принципів та практик з безпеки” (Контракт № 
2010/254-059). 
 

75733. Запровадження процедури 
надання згоди або відмови 
компетентних органів на перевезення 

1) розроблення проекту нормативно-
правового акта щодо  надання згоди або 
відмови компетентних органів на 

В процесі виконання 
Відповідно до Порядку видачі дозволу на здійснення 
міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів, 



8 
 

радіоактивних відходів та 
відпрацьованого палива 

перевезення радіоактивних відходів та 
відпрацьованого палива 
2) опрацювання проекту нормативно-
правового акта з експертами ЄС 
3) прийняття нормативно-правового акта 
 

затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 3 жовтня 2007 р. № 1196 (зі змінами 
внесеними постановою Кабінету Міністрів України 
від 21.08.2019 р. №759), перевезення радіоактивних 
відходів та відпрацьованого палива узгоджуються із 
компетентними органами країн - членів ЄС 
походження, призначення, транзиту. Узгодження 
здійснюється з використанням стандартного 
документу. Стандартний документ складається із 
розділів, окремих форм, за допомогою яких подається 
заява, здійснюється підтвердження її отримання,  
передання заявки та підтвердження її отримання, 
надання згоди або відмови на перевезення, 
підтвердження отримання вантажу та інше. 
Порядок узгодження (передання заявки, 
підтвердження її отримання та інше) визначений 
постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 
2007 р. № 1196 (зі змінами внесеними постановою 
Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. №759). 
Наказ Держатомрегулювання «Про затвердження 
форми стандартного документу для нагляду та 
контролю за перевезеннями радіоактивних відходів і 
відпрацьованого палива» розроблено та надано до 
Міністерства юстиції України на державну реєстрацію 
листом від 01.04.2020 № 13-27/01/4862. 
 
На етапі розроблення проекту постанови Кабінету 
Міністрів України «Про внесення змін до Порядку 
видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень 
радіоактивних матеріалів» (прийнятий Кабінетом 
Міністрів 21.08.2019 за № 759), він був опрацьований 
та погоджений з експертами ЄС в рамках виконання 
Завдання 4 «Допомога Держатомрегулюванню в 
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адаптації існуючих регуляторних документів 
відповідно до нової директиви  ЄК від 20.11.2006р. 
щодо нагляду та моніторингу за перевезенням 
відпрацьованого ядерного палива та радіоактивних 
відходів» Проекту співробітництва  Європейської 
Комісії INSC U3.01/07 (UK/RA/07) “Інституційне та 
технічне співробітництво з Державним комітетом 
ядерного регулювання України для розвитку його 
спроможностей на основі переданих європейських 
принципів та практик з безпеки” (Контракт № 
2010/254-059). 
 
 

75734. Затвердження форми документа 
для подання заявки на отримання 
дозволу на здійснення перевезення 
радіоактивних відходів та 
відпрацьованого палива 

1) розроблення проекту нормативно-
правового акта щодо  дозволу на 
здійснення перевезення радіоактивних 
відходів та відпрацьованого палива 
1) опрацювання проекту нормативно-
правового акта з експертами ЄС 
2) прийняття нормативно-правового акта 

ВИКОНАНО 
Заява про видачу дозволу на перевезення 
радіоактивних матеріалів, в тому числі радіоактивних 
відходів та відпрацьованого палива, затверджена 
наказом Держатомрегулювання від 17.12.2008 року   
№ 198 «Про затвердження форми дозволу на 
здійснення міжнародних перевезень                      
радіоактивних матеріалів та форми заяви про видачу 
дозволу на перевезення радіоактивних матеріалів», 
зареєстрованим в Міністерстві                                       
юстиції України 09.01.2009 року за № 3/16019. 
 

75735. Підтвердження отримання 
радіоактивних відходів та 
відпрацьованого палива та механізму 
подальших дій у разі неможливості 
завершення їх перевезення 
 

1) розроблення проекту прийняття 
нормативно-правового акта щодо  
підтвердження отримувачем отримання 
радіоактивних відходів та 
відпрацьованого палива встановлення 
механізму подальших дій у разі 
неможливості завершення їх перевезення 

ВИКОНАНО 
Передбачено постановою Кабінету Міністрів України 
від 21 серпня 2019 року № 759 «Про внесення змін до 
Порядку видачі дозволу на здійснення міжнародних 
перевезень радіоактивних матеріалів», як складова 
частина процедури узгодження перевезення 
радіоактивних відходів та відпрацьованого палива, 
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2) опрацювання проекту нормативно-
правового акта з експертами ЄС 
3) прийняття нормативно-правового акта 

розробленого відповідно до пункту 739 Плану заходів 
з виконання Угоди.  
 
На етапі розроблення проект постанови Кабінету 
Міністрів України був опрацьований та погоджений з 
експертами ЄС в рамках виконання Завдання 4 
«Допомога Держатомрегулюванню в адаптації 
існуючих регуляторних документів відповідно до 
нової директиви  ЄК від 20.11.2006р. щодо нагляду та 
моніторингу за перевезенням відпрацьованого 
ядерного палива та радіоактивних відходів» Проекту 
співробітництва  Європейської Комісії INSC U3.01/07 
(UK/RA/07) “Інституційне та технічне 
співробітництво з Державним комітетом ядерного 
регулювання України для розвитку його 
спроможностей на основі переданих європейських 
принципів та практик з безпеки” (Контракт № 
2010/254-059). 
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75736. Запровадження процедури 
ввезення, транзиту і вивезення 
радіоактивних відходів та 
відпрацьованого палива 

1) розроблення проекту нормативно-
правового акта щодо  процедури 
ввезення, транзиту і вивезення 
радіоактивних відходів та 
відпрацьованого палива відповідно до 
вимог ЄС 
2) опрацювання проекту нормативно-
правового акта з експертами ЄС 
3) прийняття нормативно-правового акта 

ВИКОНАНО 
Порядок видачі дозволу на здійснення міжнародних 
перевезень радіоактивних матеріалів, затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 
2007 р. № 1196 (зі змінами) та Положення про порядок 
здійснення перевезення радіоактивних матеріалів 
територією України затверджене постановою 
Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. № 
1373 (зі змінами) запровадили процедуру ввезення, 
транзиту і вивезення радіоактивних відходів та 
відпрацьованого палива. 
Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 
2019 року № 759 «Про внесення змін до Порядку 
видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень 
радіоактивних матеріалів » визначено процедуру 
узгодження перевезення радіоактивних відходів та 
відпрацьованого палива.  На етапі розроблення 
зазначеного проекту постанови Кабінету Міністрів 
України він був опрацьований та погоджений з 
експертами ЄС в рамках виконання Завдання 4 
«Допомога Держатомрегулюванню в адаптації 
існуючих регуляторних документів відповідно до 
нової директиви  ЄК від 20.11.2006р. щодо нагляду та 
моніторингу за перевезенням відпрацьованого 
ядерного палива та радіоактивних відходів» Проекту 
співробітництва  Європейської Комісії INSC U3.01/07 
(UK/RA/07) “Інституційне та технічне 
співробітництво з Державним комітетом ядерного 
регулювання України для розвитку його 
спроможностей на основі переданих європейських 
принципів та практик з безпеки” (Контракт № 
2010/254-059).  
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75737. Визначення підстав для 
заборони експорту відповідно до 
вимог ЄС 

1) розроблення проекту нормативно-
правового акта щодо  переліку підстав і 
критеріїв для заборони експорту, 
відповідно до вимог ЄС 
2) опрацювання проекту нормативно-
правового акта з експертами ЄС 
3) прийняття нормативно-правового акта 

ВИКОНАНО 
Підстави для заборони експорту визначені в статті 27 
Об'єднаної конвенції  про безпеку поводження з 
відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з 
радіоактивними відходами, яку Україна ратифікувала 
Законом України  20 квітня 2000 року № 1688-III, 
тобто вона стала частиною законодавства України, та 
в статті 59 Закону України «Про використання ядерної 
енергії та радіаційну безпеку».  
Крім того, пунктами 12 і 13 Положення про порядок 
здійснення перевезення радіоактивних матеріалів 
територією України затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. № 
1373 (зі змінами) визначені підстави для заборони 
перевезення через територію України ядерних 
матеріалів та радіоактивних відходів. 
 

75760. Приведення термінології у 
сфері безпеки ядерних установок  у 
відповідність з вимогами ЄС 
 

1) розроблення законопроекту про 
внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо визначення понять та 
термінів у сфері безпеки ядерних 
установок 
 

Термін виконання заходу не настав 

2) опрацювання законопроекту з 
експертами ЄС 
 

В процесі виконання  
У рамках реалізації задачі С2 «Імплементація 
Директиви Ради 2014/87/Євратом від 8 липня 2014 р., 
яка змінює Директиву 2009/71/Євратом, що 
встановлює для Співтовариства основи з ядерної 
безпеки ядерних установок, у національне 
законодавство» компоненту С «Удосконалення та 
гармонізація нормативної регулюючої бази України з 
ядерної безпеки у відповідності з досвідом ЄС, 
кращою практикою та директивами EURATOM 
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(Проект UK/TS/53)», проекту ЄК INSC U3.01/14, 15 
«Підтримка регулюючого органу України» 
здійснюються консультації з експертами ЄС щодо 
приведення термінології у сфері безпеки ядерних 
установок у відповідність з вимогами ЄС. 

3) забезпечення супроводження розгляду 
Верховною Радою України законопроекту 
 

 

75761. Встановлення національних 
законодавчих, регуляторних та 
організаційних рамок безпеки на 
ядерних установках 

1) розроблення проекту нормативно-
правового акта щодо встановлення 
національних законодавчих, регуляторних 
та організаційних рамок безпеки на 
ядерних установках 
 

Термін виконання заходу не настав 

2) опрацювання проекту нормативно-
правового акта з експертами ЄС 
 

В процесі виконання  
В рамках реалізації задачі С2 «Імплементація 
Директиви Ради 2014/87/Євратом від 8 липня 2014 р., 
яка змінює Директиву 2009/71/Євратом, що 
встановлює для Співтовариства основи з ядерної 
безпеки ядерних установок, у національне 
законодавство» компоненту С «Удосконалення та 
гармонізація нормативної регулюючої бази України з 
ядерної безпеки у відповідності з досвідом ЄС, 
кращою практикою та директивами EURATOM 
(Проект UK/TS/53)», проекту ЄК INSC U3.01/14, 15 
«Підтримка регулюючого органу України» 
здійснюються консультації з експертами ЄС щодо 
приведення національних законодавчих, 
регуляторних та організаційних рамок безпеки на 
ядерних установках у відповідність з вимогами ЄС. 
 

3) прийняття нормативно-правового акта 
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75762. Визначення компетентного 
регуляторного органу влади у галузі 
безпеки ядерних установок 

1) розроблення проекту нормативно-
правового акта щодо компетентного 
регуляторного органу влади у галузі 
безпеки ядерних установок 
2) опрацювання проекту нормативно-
правового акта з експертами ЄС 
3) прийняття нормативно-правового акта 

ВИКОНАНО 
Визначення Держатомрегулювання компетентним 
регулюючим органом у сфері використання ядерної 
енергії (до якої входить галузь безпеки ядерних 
установок) встановлено пунктом 1 Положення про 
Державну інспекцію ядерного регулювання України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 20.08.2014 № 363 (зі змінами), 
розробленого згідно частини першої статті 23 Закону 
України «Про використання ядерної енергії та 
радіаційну безпеку» та закріплено у: 
- пункті 5.4 Розділу V «Загальних положень 

безпеки атомних станцій» затверджених наказом 
Держатомрегулювання від 19.11.2007 р. № 162, 
зареєстрованого в Мін’юсті України 25.01.2008 р. 
за № 56/14747; 

- Главі 3 розділу ІV «Загальних положень безпеки 
об’єкту з виробництва ядерного палива» 
затверджених наказом Держатомрегулювання від 
06.09.2010 р. № 112, зареєстрованого в Мін’юсті 
України 10.11.2010 р. за № 1082/18377; 

- Главі 3 розділу ІV «Загальних положень безпеки 
ядерної підкритичної установки» затверджених 
наказом Держатомрегулювання від 12.03.2012 р. 
№ 56, зареєстрованого в Мін’юсті України 
27.04.2012 р. за № 640/20953. 
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75763. Закріплення обов’язків 
власників ліцензії 

1) розроблення проекту нормативно-
правового акта щодо  обов’язків 
власників ліцензії (ліцензіатів) 
2) опрацювання проекту нормативно-
правового акта з експертами ЄС 
3) прийняття нормативно-правового акта 

ВИКОНАНО 
Обов’язки власників ліцензій (ліцензіатів) визначені у 
статті 32 Закону України «Про використання ядерної 
енергії та радіаційну безпеку» та закріплені у: 
- пунктах 5.1 та 5.2 Розділу V «Загальних положень 

безпеки атомних станцій» затверджених наказом 
Держатомрегулювання від 19.11.2007 р. № 162, 
зареєстрованого в Мін’юсті України 25.01.2008 р. 
за № 56/14747; 

- Главах 1 та 2 розділу ІV «Загальних положень 
безпеки об’єкту з виробництва ядерного палива» 
затверджених наказом Держатомрегулювання від 
06.09.2010 р. № 112, зареєстрованого в Мін’юсті 
України 10.11.2010 р. за № 1082/18377; 

- Главах 1 та 2 розділу ІV «Загальних положень 
безпеки ядерної підкритичної установки» 
затверджених наказом Держатомрегулювання від 
12.03.2012 р. № 56, зареєстрованого в Мін’юсті 
України 27.04.2012 р. за № 640/20953. 

75764. Запровадження порядку 
регулювання навчання та тренування 
працівників, які мають обов’язки, що 
стосуються безпеки ядерних 
установок 

1) розроблення проекту нормативно-
правового акта щодо  навчання та 
тренування працівників, які мають 
обов’язки, що стосуються безпеки 
ядерних установок 
2) опрацювання проекту нормативно-
правового акта з експертами ЄС 
3) прийняття нормативно-правового акта 

ВИКОНАНО 
Вимоги щодо встановлення порядку регулювання 
навчання та тренування працівників, які мають 
обов’язки, що стосуються безпеки ядерних установок 
встановлені наказом Держатомрегулювання від 
18.10.2012 р. № 188 «Про затвердження Порядку 
проведення навчання і перевірки знань з питань 
ядерної та радіаційної безпеки у персоналу 
експлуатуючої організації (оператора) та юридичних 
осіб, які залучаються експлуатуючими організаціями 
як підрядники», зареєстрованого Мін’юстом України 
31.10.2012 р. за №1817/22129. 
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75765. Забезпечення доступності  
інформації щодо регулювання ядерної 
безпеки для працівників та населення 

1) розроблення проекту нормативно-
правового акта щодо  доступності  
інформації про регулювання ядерної 
безпеки 
2) опрацювання проекту нормативно-
правового акта з експертами ЄС 
3) прийняття нормативно-правового акта 

ВИКОНАНО 
Вимоги щодо забезпечення прозорості інформації 
щодо регулювання ядерної безпеки встановлені в 
Законі України «Про доступ до публічної інформації», 
оскільки згідно із зазначеним Законом будь-яка 
інформація що була отримана або створена в процесі 
виконання суб'єктами владних повноважень своїх 
обов'язків, передбачених чинним законодавством, або 
яка знаходиться у володінні суб'єктів владних 
повноважень є публічною. 
Статтею 24 Закону України «Про використання 
ядерної енергії та радіаційну безпеку передбачено, що 
орган державного регулювання ядерної та радіаційної 
безпеки «оперативно повідомляє через засоби масової 
інформації про виникнення радіаційних аварій на 
території України, а також за її межами у разі 
можливості транскордонного перенесення 
радіоактивних речовин, готує звіти та огляди стану 
ядерної та радіаційної безпеки на території України і 
подає їх Верховній Раді і Президентові України, іншим 
державним органам та органам місцевого 
самоврядування, громадським організаціям в 
установленому законодавством порядку». 
Окрім цього: 
- постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 
1998 р. N 1122 затверджено «Порядок проведення 
громадських слухань з  питань використання ядерної 
енергії та радіаційної безпеки»; 
-згідно з Положенням про Державну інспекцію 
ядерного регулювання України», затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 
20.08.2014 № 363 (зі змінами), Держатомрегулювання:  
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«готує щорічну доповідь про стан ядерної та 
радіаційної безпеки в Україні, відповідні звіти та 
огляди і подає їх Верховній Раді України, 
Президентові України, Кабінету Міністрів України, 
іншим органам державної влади, а також органам 
місцевого самоврядування, громадським 
об’єднанням» (підпункт 37 пункту 4 Положення);   

«інформує громадськість з питань розроблення та 
впровадження державної політики з безпеки 
використання ядерної енергії» (підпункт 40 пункту 4 
Положення);  

«організовує та координує підготовку національних 
доповідей про вжиті Україною заходи до виконання 
зобов’язань, передбачених Конвенцією про ядерну 
безпеку, Об’єднаною конвенцією про безпеку 
поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку 
поводження з радіоактивними відходами, іншими 
міжнародними договорами України з питань, що 
належать до його компетенції, затверджує такі 
доповіді та представляє їх у відповідних міжнародних 
організаціях» (підпункт 53 пункту 4 Положення). 

 
75766. Встановлення порядку 
звітування щодо ядерної безпеки 
держави 

1) розроблення проекту нормативно-
правового акта щодо  порядку звітування 
щодо ядерної безпеки держави 
2) опрацювання проекту нормативно-
правового акта з експертами ЄС 
3) прийняття нормативно-правового акта 

ВИКОНАНО 
Статтею 24 Закону України «Про використання 
ядерної енергії та радіаційну безпеку передбачено, що 
орган державного регулювання ядерної та радіаційної 
безпеки «оперативно повідомляє через засоби масової 
інформації про виникнення радіаційних аварій на 
території України, а також за її межами у разі 
можливості транскордонного перенесення 
радіоактивних речовин, готує звіти та огляди стану 
ядерної та радіаційної безпеки на території України і 
подає їх Верховній Раді і Президентові України, іншим 
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державним органам та органам місцевого 
самоврядування, громадським організаціям в 
установленому законодавством порядку». 
Крім цього, згідно з Положенням про Державну 
інспекцію ядерного регулювання України, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 20.08.2014 № 363 (зі змінами), 
Держатомрегулювання:  

«готує щорічну доповідь про стан ядерної та 
радіаційної безпеки в Україні, відповідні звіти та 
огляди і подає їх Верховній Раді України, 
Президентові України, Кабінету Міністрів України, 
іншим органам державної влади, а також органам 
місцевого самоврядування, громадським 
об’єднанням» (підпункт 37 пункту 4 Положення);   
«інформує громадськість з питань розроблення та 
впровадження державної політики з безпеки 
використання ядерної енергії» (підпункт 40 пункту 4 
Положення);  

«організовує та координує підготовку національних 
доповідей про вжиті Україною заходи до виконання 
зобов’язань, передбачених Конвенцією про ядерну 
безпеку, Об’єднаною конвенцією про безпеку 
поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку 
поводження з радіоактивними відходами, іншими 
міжнародними договорами України з питань, що 
належать до його компетенції, затверджує такі 
доповіді та представляє їх у відповідних міжнародних 
організаціях» підпункт 53 пункту 4 Положення). 
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75767. Закріплення правил 
забезпечення відповідального та 
безпечного управління 
відпрацьованим паливом та 
радіоактивними відходами 
 

1) розроблення проекту нормативно-
правового акта щодо  забезпечення 
відповідального та безпечного управління 
відпрацьованим паливом та 
радіоактивними відходами 
2) опрацювання проекту нормативно-
правового акта з експертами ЄС 
3) прийняття нормативно-правового акта 

ВИКОНАНО 
Вимоги щодо закріплення відповідальності за 
безпечне  управління відпрацьованим паливом та 
радіоактивними відходами, а також обов’язки 
власників ліцензії вже встановлені у: Законах України 
«Про використання ядерної енергії та радіаційну 
безпеку» (ст. 32), «Про поводження з радіоактивними 
відходами» (Розділ V) та «Про дозвільну діяльність у 
сфері використання ядерної енергії», а також в 
нормативно-правових актах. 
 

75768. Приведення термінології щодо 
відповідального та безпечного 
управління відпрацьованим паливом  
у відповідність з вимогами ЄС 

1) розроблення законопроекту про 
внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо визначення понять та 
термінів у сфері відповідального та 
безпечного управління відпрацьованим 
паливом 
2) опрацювання законопроекту з 
експертами ЄС 
3) забезпечення супроводження розгляду 
Верховною Радою України законопроекту 

ВИКОНАНО 
Термінологія в сфері управління (поводження з) 
відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними 
відходами в цілому відповідає термінології, яка 
застосовується в документах МАГАТЕ та ЄС. 
Необхідність розробки окремого законодавчого акта 
щодо вдосконалення термінології в зазначеній сфері 
відсутня. Але, в процесі розробки законів та інших 
нормативно-правових актів, направлених на 
імплементацію Директив ЄС, будуть, при 
необхідності, коригуватись і терміни. 
 

75769. Встановлення принципів 
забезпечення відповідального та 
безпечного управління 
відпрацьованим паливом 

1) розроблення проекту нормативно-
правового акта щодо  принципів 
забезпечення відповідального та 
безпечного управління відпрацьованим 
паливом 
2) опрацювання проекту нормативно-
правового акта з експертами ЄС 
3) прийняття нормативно-правового акта 

ВИКОНАНО 
Основні принципи державної політики у сфері 
використання ядерної енергії та радіаційного захисту, 
а також у сфері поводження з радіоактивними 
відходами встановлені:  
- статтею 5 Закону України «Про використання 

ядерної енергії та радіаційну безпеку»; 
- статтею 3 Закону України «Про поводження з 

радіоактивними відходами». 
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Наказом Державної інспекції ядерного регулювання 
України від 21.06.2019 р. № 269 та зареєстровані в 
Міністерстві юстиції України 30 липня 2019 р. за 
№ 833/33804 затверджені Вимоги безпеки під час 
поводження з ядерним паливом атомних станцій. 
 

75770. Запровадження рамок для 
управління відпрацьованим паливом 
та радіоактивними відходами 
 

1) розроблення проекту нормативно-
правового акта про  запровадження  
законодавчої, регулятивної та 
організаційної рамки для управління 
відпрацьованим паливом та 
радіоактивними відходами 
2) опрацювання проекту нормативно-
правового акта з експертами ЄС 
3) прийняття нормативно-правового акта 

ВИКОНАНО 
Національні рамки для управління відпрацьованим 
паливом та радіоактивними відходами вже 
встановлено в законодавстві України: 
- встановлено вимоги щодо органів управління у сфері 
використання ядерної енергії та радіаційної безпеки 
(Закон України «Про використання ядерної енергії та 
радіаційну безпеку» (ст. 21), Закон України «Про 
поводження з радіоактивними відходами» (Розділ ІV)  
- створено систему ліцензування (Закон України  «Про 
використання ядерної енергії та радіаційну» та Закон 
України «Про дозвільну діяльність у сфері 
використання ядерної енергії»);  
- створено систему регулюючого контролю. 
 

75771. Визначення компетентного 
регуляторного органу в сфері безпеки 
управління відпрацьованим паливом 
та радіоактивними відходами 

1) розроблення проекту нормативно-
правового акта щодо  компетентного 
регуляторного органу у сфері безпеки 
управління відпрацьованим паливом та 
радіоактивними відходами 
2) опрацювання проекту нормативно-
правового акта з експертами ЄС 
3) прийняття нормативно-правового 
акта 

ВИКОНАНО 
Відповідно до вимог міжнародних зобов’язань 
України, взятих при підписанні міжнародних 
договорів, законів України та вимог МАГАТЕ, членом 
якої є Україна, держава повинна створити 
компетентний регулюючий орган, надати йому 
належні повноваження та забезпечити його ефективну 
незалежність у прийнятті регулюючих рішень від 
неправомірного впливу. 
На сьогоднішній день таким органом є 
Держатомрегулювання. 
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Вимоги до органу державного регулювання ядерної та 
радіаційної безпеки вже встановлені у Законі України 
«Про використання ядерної енергії та радіаційну 
безпеку» (ст. 22, 23, 24) та «Положенні про державну 
інспекцію ядерного регулювання України», 
затвердженому постановою Кабінету Міністрів 
України від 20 серпня 2014 р. № 363. 
 

75772. Встановлення вимог до 
ліцензіатів у сфері безпеки управління 
відпрацьованим паливом та 
радіоактивними відходами 
 

1) розроблення проекту нормативно-
правового акта щодо  вимог у 
національних рамках до ліцензіатів у 
сфері безпеки управління відпрацьованим 
паливом та радіоактивними відходами 
2) опрацювання проекту нормативно-
правового акта з експертами ЄС 
3) прийняття нормативно-правового акта 

ВИКОНАНО 
Обов’язки власників ліцензій вже встановлені у  
Законах України «Про використання ядерної енергії та 
радіаційну безпеку» (ст. 32), «Про дозвільну 
діяльність у сфері використання ядерної енергії» 
(розділ ІV) та нормативно-правових актах органу 
державного  регулювання ядерної та радіаційної 
безпеки, зокрема в Умовах і вимогах безпеки 
(ліцензійних умовах) провадження діяльності у сфері 
поводження з радіоактивними відходами, затверджені 
наказом Держатомрегулювання від 22.10.2002 № 110, 
зареєстрованим у Мін'юсті 06.11.2002 за № 874/7162. 
 

75773. Забезпечення експертними 
знаннями і навичками з управління 
відпрацьованим паливом та 
радіоактивними відходами 

1) розроблення проекту нормативно-
правового акта щодо  експертних знань і 
навичок з управління відпрацьованим 
паливом та радіоактивними відходами 
2) опрацювання проекту нормативно-
правового акта з експертами ЄС 
3) прийняття нормативно-правового акта 
 

ВИКОНАНО 
Вимоги щодо забезпечення знаннями і навичками з 
управління відпрацьованим паливом та 
радіоактивними відходами встановлено Законом 
України «Про використання ядерної енергії та 
радіаційну безпеку» та в НПА «Порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань ядерної та 
радіаційної безпеки у персоналу експлуатуючої 
організації (оператора) та юридичних осіб, які 
залучаються експлуатуючими організаціями як 
підрядники», затвердженого наказом Державної 
інспекції ядерного регулювання від 18.10.2012  № 188, 
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зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 
жовтня 2012 р. за № 1817/22129. 

75774. Забезпечення фінансовими 
ресурсами для управління 
відпрацьованим паливом та 
радіоактивними відходами 

1) розроблення проекту нормативно-
правового акта щодо  фінансових ресурсів 
для управління відпрацьованим паливом 
та радіоактивними відходами 
2) опрацювання проекту нормативно-
правового акта з експертами ЄС 
3) прийняття нормативно-правового акта 
 

Відповідальним виконавцем зазначеного заходу є 
Мінекоенерго 

75775. Забезпечення прозорості 
інформації щодо управління 
відпрацьованим паливом та 
радіоактивними відходами 
 

1) розроблення проекту нормативно-
правового акта щодо   прозорості 
інформації про управління 
відпрацьованим паливом та 
радіоактивними відходами 
2) опрацювання проекту нормативно-
правового акта з експертами ЄС 
3) прийняття нормативно-правового акта 

ВИКОНАНО 
Вимоги щодо забезпечення прозорості інформації (в 
тому числі щодо відпрацьованого палива та 
радіоактивних відходів) щодо регулювання ядерної 
безпеки встановлені в Законі України «Про доступ до 
публічної інформації», оскільки згідно із зазначеним 
Законом будь-яка інформація що була отримана або 
створена в процесі виконання суб'єктами владних 
повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним 
законодавством, або яка знаходиться у володінні 
суб'єктів владних повноважень є публічною. 
Статтею 24 Закону України «Про використання 
ядерної енергії та радіаційну безпеку передбачено, що 
орган державного регулювання ядерної та радіаційної 
безпеки «оперативно повідомляє через засоби масової 
інформації про виникнення радіаційних аварій на 
території України, а також за її межами у разі 
можливості транскордонного перенесення 
радіоактивних речовин, готує звіти та огляди стану 
ядерної та радіаційної безпеки на території України і 
подає їх Верховній Раді і Президентові України, 
іншим державним органам та органам місцевого 
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самоврядування, громадським організаціям в 
установленому законодавством порядку». 
Окрім цього: 
- постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 
1998 р. N 1122 затверджено «Порядок проведення 
громадських слухань з  питань використання ядерної 
енергії та радіаційної безпеки»; 
-згідно з Положенням про Державну інспекцію 
ядерного регулювання України» (затверджене 
постановою Кабінету Міністрів України від 
20.08.2014 № 363 (зі змінами) Держатомрегулювання:  
- «готує щорічну доповідь про стан ядерної та 
радіаційної безпеки в Україні, відповідні звіти та 
огляди і подає їх Верховній Раді України, 
Президентові України, Кабінету Міністрів України, 
іншим органам державної влади, а також органам 
місцевого самоврядування, громадським об’єднанням 
(підпункт 37 пункту 4 Положення);   
- інформує громадськість з питань розроблення та 
впровадження державної політики з безпеки 
використання ядерної енергії (підпункт 40 пункту 4 
Положення);  
- організовує та координує підготовку національних 
доповідей про вжиті Україною заходи до виконання 
зобов’язань, передбачених Конвенцією про ядерну 
безпеку, Об’єднаною конвенцією про безпеку 
поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку 
поводження з радіоактивними відходами, іншими 
міжнародними договорами України з питань, що 
належать до його компетенції, затверджує такі 
доповіді та представляє їх у відповідних міжнародних 
організаціях (підпункт 53 пункту 4 Положення). 
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75776. Встановлення вимог до змісту 
національної програми управління 
відпрацьованим паливом та 
радіоактивними відходами й 
забезпечення її   імплементації 

1) розроблення проекту нормативно-
правового акта щодо  вимог до змісту та 
забезпечення імплементації національної 
програми  управління відпрацьованим 
паливом та радіоактивними відходами 
2) опрацювання проекту нормативно-
правового акта з експертами ЄС 
3) прийняття нормативно-правового акта 

Відповідальним виконавцем зазначеного заходу є 
Мінекоенерго 

 


