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Державна інспекція ядерного регулювання України 

 

 

ЗВІТ  

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    

за ІІІ квартал 2020 року 
 

Найменування завдання Найменування заходу Прогрес виконання заходу у звітному періоді 

ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ 

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 

Процедура запроваджена постановою Кабінету 

Міністрів України «Про внесення змін до Порядку 

видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень 

радіоактивних матеріалів» прийнята 21.08.2019 за 

№ 759.  

 

 

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 

ВИКОНАНО 

02 жовтня 2020 року Міністерством юстиції України 

за № 968/35251 зареєстрований наказ Державної 

інспекції ядерного регулювання України від 04 серпня 

2020 року № 320 «Про затвердження форми 

стандартного документу». 

740. Запровадження практики 

консультування суб’єктів діяльності в 

сфері використання ядерної енергії з 

експертами з радіаційного захисту 

щодо дотримання вимог 

1) розроблення та подання на розгляд 

Кабінету Міністрів України 

законопроекту щодо внесення змін до 

Закону України «Про використання 

ядерної енергії та радіаційну безпеку» 

 

ВИКОНАНО 

Держатомрегулювання розроблено зміни  до  Закону 

України «Про використання ядерної енергії та 

радіаційну безпеку». 

Проєкт Закону «Про внесення змін до Закону України 

«Про використання ядерної енергії та радіаційну 
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законодавства з питань ядерної та 

радіаційної безпеки 

безпеку» щодо експерта з радіаційного захисту 

ухвалений протокольним рішенням на засіданні 

Кабінету Міністрів України 15 липня 2020 р. 

 

2) забезпечення супроводження розгляду 

Верховною Радою України законопроекту 

 

Виконується 

Проєкт Закону України поданий Кабінетом Міністрів 

України до Верховної Ради України та зареєстрований 

за № 3869 від 16.07.2020 р. 

 

Держатомрегулювання здійснює супроводження 

розгляду законопроекту в комітетах Верховної Ради 

України. 

 

 

3) розроблення проекту положення про 

експерта з радіаційного захисту 
Виконується 

Проєкт положення про експерта з радіаційного 

захисту розробляється на підставі законопроєкту «Про 

внесення змін до Закону України «Про використання 

ядерної енергії та радіаційну безпеку» щодо експерта з 

радіаційного захисту, проєкт якого поданий Кабінетом 

Міністрів України до Верховної Ради України та 

зареєстрований за № 3869 від 16.07.2020 р. 

 

4) подання проекту акта Кабінету 

Міністрів України про затвердження 

положення про експерта з радіаційного 

захисту на розгляд Кабінету Міністрів 

України 

Виконується 

Подання проєкту положення про експерта з 

радіаційного захисту буде здійснено після прийняття 

законопроєкту зазначеного у п.п.3.  

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 

ВИКОНАНО 

Держатомрегулюванням розроблений проєкт 

постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі 

питання створення єдиної державної системи 

контролю та обліку індивідуальних доз опромінення». 
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2) опрацювання проекту постанови з 

експертами ЄС 
ВИКОНАНО  

Проєкт постанови  опрацьовано з експертами ЄС в 

рамках діючих проектів співробітництва.  

 

3) подання проекту постанови на розгляд 

Кабінету Міністрів України 
ВИКОНАНО 

Листом Держатомрегулювання від 16.09.2020 №21-

17/10426 подано проєкт постанови Кабінету Міністрів 

України «Про деякі питання створення єдиної 

державної системи контролю та обліку індивідуальних 

доз опромінення» на розгляд Кабінету Міністрів 

України. 

 

4) забезпечення захисту персональних 

даних осіб, для яких здійснюється облік 

індивідуальних доз опромінення 

 

Виконується 

Забезпечення захисту персональних даних осіб, для 

яких здійснюється облік індивідуальних доз 

опромінення є складовою частиною постанови 

Кабінету Міністрів України «Про деякі питання 

створення єдиної державної системи контролю та 

обліку індивідуальних доз опромінення», проєкт якої 

подано листом Держатомрегулювання від 16.09.2020 

№21-17/10426 до Кабінету Міністрів України.  

 

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.  

 

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 

ВИКОНАНО 

Процедура затверджена постановою Кабінету 

Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. № 1196 (зі 
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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 

 

змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів 

України від 21.08.2019 р. № 759). 

 

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 

2) опрацювання проекту нормативно-

правового акта з експертами ЄС 

3) прийняття нормативно-правового акта 

ВИКОНАНО 

Форма документа для подання заявки на отримання 

дозволу на здійснення перевезення радіоактивних 

відходів та відпрацьованого палива є частиною 

Стандартного документу. 

 

02 жовтня 2020 року за № 968/35251 в Міністерстві 

юстиції України зареєстровано наказ 

Держатомрегулюванням від 04 серпня 2020 року № 320 

«Про затвердження форм стандартного документу». 

 

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 

2) опрацювання законопроекту з 

експертами ЄС 

3) забезпечення супроводження розгляду 

Верховною Радою України законопроекту 

 

ВИКОНАНО 

На виконання цього пункту Плану заходів  

Держатомрегулювання розроблений англо-

український глосарій  термінології в сфері 

використання ядерної енергії (далі – Глосарій).  

Вказаний Глосарій 12 грудня 2019 року був 

затверджений Головою Держатомрегулювання та 

21 грудня 2019 року опублікований на офіційному 

веб-сайті Держатомрегулювання 

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

Під час розробки Глосарію Держатомрегулювання 

було з’ясовано наступне. 

1) Визначення термінів, що застосовуються в чинних 

Законах України, відповідають термінам, встановленим 

Директивою Ради 2009/71/ЄВРАТОМ від 25 червня 

2009 року, що встановлює рамки Співтовариства щодо 

http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/445393
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безпеки ядерних установок зі змінами, внесеними 

Директивою № 2014/87/EURATOM Ради ЄС від 8 липня 

2014 року (далі - Директива № 2014/87/EURATOM);  

2) Решта термінів, визначених Директивою  

№2014/87/EURATOM, у вітчизняному законодавстві 

застосовується на рівні нормативно-правових актів, що 

затверджуються у встановленому порядку 

Держатомрегулювання та реєструються в Міністерстві 

юстиції України. 

 

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 

2) опрацювання проекту нормативно-

правового акта з експертами ЄС 

3) прийняття нормативно-правового акта 

 

ВИКОНАНО 

Національні законодавчі, регулюючі та організаційні 

рамки безпеки ядерних установок станом на сьогодні 

вже встановлені відповідно до вимог Конвенції про 

ядерну безпеку та вимог МАГАТЕ (GSR 

part1Governmental, Legal and Regulatory Framework for 

Safety) та відповідають положенням статті 4 

Директиви № 2014/87/EURATOM, зокрема: 

1) розподіл відповідальності (обов’язків) та 

координацію між відповідними державними органами 

(підпункт (а) статті 4 Директиви 

№ 2014/87/EURATOM) визначений у статті 5 Закону 

України «Про використання ядерної енергії та 

радіаційну безпеку»;  

2) національні вимоги з ядерної безпеки, що 

охоплюватимуть усі етапи життєвого циклу ядерних 

установок (підпункт (b) статті 4 Директиви 

№ 2014/87/EURATOM) визначені у Законах України 

«Про використання ядерної енергії та радіаційну 

безпеку», «Про дозвільну діяльність у сфері 

використання ядерної енергії», «Про порядок 

прийняття рішень про розміщення, проектування, 

будівництво ядерних установок і об'єктів, 
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призначених для поводження з радіоактивними 

відходами, які мають загальнодержавне значення» та 

у відповідних нормативно-правових актах, що 

затверджені у встановленому порядку 

Держатомрегулювання та зареєстровані в 

Міністерстві юстиції України;  

3) система ліцензування та заборони експлуатації 

ядерних установок без ліцензії (підпункт (с) статті 4 

Директиви № 2014/87/EURATOM) встановлена 

Законом України «Про дозвільну діяльність у сфері 

використання ядерної енергії»; 

4) система регулюючого контролю у сфері ядерної 

безпеки, що реалізовуватиметься компетентним 

регулюючим органом (підпункт (d) статті 4 

Директиви № 2014/87/EURATOM), визначена у 

статтях 22, 23, 24 Закону України «Про використання 

ядерної енергії та радіаційну безпеку»; 

5) дієві та диференційовані примусові заходи, 

включаючи за необхідністю коригувальні заходи або 

припинення експлуатації та зміну умов або 

анулювання ліцензії (підпункт (е) статті 4 Директиви 

№ 2014/87/EURATOM), встановлені у:  

- статті 81 Закону України «Про використання 

ядерної енергії та радіаційну безпеку»; 

- статтях 14, 15, 16, 17 Закону України «Про 

дозвільну діяльність у сфері використання ядерної 

енергії»; 

- статтях 95 та 188-18 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. 

 

 


