
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту наказу Державної інспекції ядерного регулювання України 
«Про затвердження Загальних вимог безпеки до улаштування та експлуатації 

обладнання й трубопроводів атомних станцій» 

1. Резюме 
Метою проєкту наказу Державної інспекції ядерного регулювання України «Про 

затвердження Загальних вимог безпеки до улаштування та експлуатації обладнання й 
трубопроводів атомних станцій» (далі – проєкт наказу) є удосконалення системи 
нормативно-правового регулювання ядерної та радіаційної безпеки ядерних установок 
в частині будови та безпечної експлуатації обладнання й трубопроводів атомних 
станцій та приведення національного законодавства у відповідність міжнародним 
нормам. 

2. Проблема, яка потребує розв’язання 
Необхідність прийняття проєкту наказу зумовлено підвищенням вимог до безпеки 

під час будови та експлуатації обладнання й трубопроводів атомних станцій за 
допомогою:  

- деталізації та конкретизації регулюючих вимог в частині будови та безпеки 
під час експлуатації обладнання й трубопроводів атомних станцій, викладених у 
Загальних положеннях безпеки атомних станцій, затверджених наказом Державного 
комітету ядерного регулювання України від 19 листопада 2007 р. № 162, 
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 січня 2008 р. за № 56/14747 (зі 
змінами), та Загальних вимог до управління старінням елементів і конструкцій та 
довгострокової експлуатації енергоблоків атомних станцій, затверджених наказом 
Державної інспекції ядерного регулювання України від 13 квітня 2017 р. № 136, 
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 травня 2017 р. за № 578/30446; 

- гармонізації національних норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки з 
оновленими референтними рівнями WENRA для діючих реакторів «WENRA Safety 
Reference Levels for Existing Reactors» (2014) і міжнародними нормами безпеки 
МАГАТЕ («Безопасность атомных электростанций: проектирование. Конкретные 
требования безопасности». Серия норм безопасности МАГАТЭ, № SSR-2/1 (Rev. 1); 
«Безопасность атомных электростанций: ввод в эксплуатацию и эксплуатация. 
Конкретные требования безопасности». Серия норм безопасности МАГАТЭ, № SSR-
2/2 (Rev. 1)»). 

 

3. Суть проєкту акта 
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Проєкт наказу встановлює загальні вимоги до:  
- будови та безпечної експлуатації обладнання й трубопроводів атомних 

станцій; 
- проєктування, виготовлення, монтажу та ремонту обладнання й 

трубопроводів атомних станцій; 
- зварних з’єднань та наплавлень обладнання й трубопроводів атомних станцій; 
- контролю якості основного металу, зварних з’єднань та наплавлень 

обладнання й трубопроводів атомних станцій; 
- оснащення обладнання й трубопроводів арматурою та контрольно-

вимірювальними пристроями; 
- гідравлічних (пневматичних) випробувань; 
- реєстрації та технічного опосвідчення; 
- управління старінням і продовження строку експлуатації обладнання й 

трубопроводів. 
 

4. Вплив на бюджет 
Реалізація проєкту наказу не потребує додаткових фінансових витрат з 

державного чи місцевого бюджетів України. 
 
5. Позиція заінтересованих сторін 
Проєкт наказу не стосується питань соціально-трудової сфери та прав осіб з 

інвалідністю, тобто не потребує врахування позиції уповноважених представників від 
всеукраїнських профспілок, їх об’єднань, всеукраїнських об’єднань організацій 
роботодавців, а також всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю 
та/або їх спілок. 

Положення проєкту наказу не стосуються соціально-трудової сфери та не 
потребують погодження з уповноваженими представниками від всеукраїнських 
профспілок, їх об’єднань і всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців. 

 
6. Прогноз впливу 
Реалізація проєкту наказу не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення 

захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави; розвиток 
регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, 
рівень зайнятості населення; громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану 
здоров’я населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне 
середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, 
води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини 

 
7. Позиція заінтересованих органів 
Проєкт наказу потребує погодження з Міністерством енергетики та захисту 

довкілля України, Державною регуляторною службою України та Державною 
службою України з надзвичайних ситуацій. 
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8. Ризики та обмеження 
У проєкті наказу відсутні положення, що стосуються прав та свобод, гарантованих 

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, впливають на 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, містять ризики вчинення 
корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, створюють 
підстави для дискримінації, стосуються інших ризиків та обмежень, які можуть 
виникнути під час реалізації акта. 

У проєкті наказу відсутні правові підстави для проведення громадської 
антикорупційної та громадської антидискримінаційної експертизи. 

 
9. Підстава розроблення проєкту акта 
Проєкт наказу розроблено відповідно до статті 24 Закону України «Про 

використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» та Положення про Державну 
інспекцію ядерного регулювання України, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 363, згідно з яким Держатомрегулювання 
визначає критерії та вимоги безпеки, додержання яких обов’язкове під час 
використання ядерної енергії, відповідно до яких затверджує, зокрема, норми, правила, 
стандарти з ядерної та радіаційної безпеки. 

 

 
Голова Державної інспекції  
ядерного регулювання України                Григорій ПЛАЧКОВ 
 

«____»______________ 2020 року 

 

 

 

 

 
 


