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З В І Т 

про діяльність Асоціації «Український Ядерний Форум» за період з 10 

листопада 2020 року до 10 квітня 2021 року 
 

Діяльність Асоціації «Український ядерний форум» (далі – Асоціація) за звітний 

період здійснювалась відповідно до Основних напрямів діяльності та Плану заходів на 

2020-2021 роки затверджені Загальними зборами та Президією Асоціації відповідно. 

Пріоритетними напрямами в діяльності Асоціації були робота з підприємствами-

учасниками та просування і відстоювання інтересів атомної галузі. 

Найбільш вагомими заходами Асоціації у звітному періоді, вбачаються наступні:  

- Позиційний документ Асоціації "УЯФ" - "Ринок електроенергії має бути 
конкурентним для всіх суб’єктів ринку без виключення та обмежень" 

 
- Відновлення діяльності робочої групи «Взаємодія із ЗМІ та громадськістю», 

Основним завданням РГ є донесення правдивої інформації щодо ядерної енергетики 
та відстоювання інтересів підприємств АПК в державних структурах. 

 

- Підготовлено огляд «Ядерний енергетичний комплекс України в світлі 

енергетичного переходу та боротьби зі зміною клімату» (станом на 20 листопада 2020 

року) 

 

- Підготовлено огляд «Європейська Зелена угода. Основні положення» 

 

- Підготовлено огляд «Ринок електроенергії: перехресне субсидування, механізм ПСО, 

борги і непрозорість» 

 

- Підготовлено огляд «Ядерна енергетика: прогнози та плани» за публікаціями МЕА 

2020 року  

 

Участь представників Асоціації у роботі дорадчих органів, які функціонують при 

органах державної влади 

 

Міністерство Енергетики України 

Представник Дирекції, який є членом Громадської ради при Міненерго, взяв участь у 

наступних заходах та виступив на них: 

17 листопада 2020 року:  у засіданні ГР з обговорення виконання Плану роботи ГР у 

2020 році.  

4 лютого 2021 року:  у засіданні правління ГР, на якому було розглянуто питання про 

підготовку планового засідання ГР «Про поточний стан справ  та перспективи розвитку 

атомної енергетики України»  

16 березня 2021 року:  у засіданні ГР, на якому було розглянуто питання про «Про 

поточний стан справ  та перспективи розвитку атомної енергетики України» та виступив 

з повідомленням «Позиція Асоціації УЯФ щодо формування політики розвитку ядерної 

енергетики України» 
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Державне агентство України з управління зоною відчуження 

Представник Дирекції, який є членом Громадської ради при ДАЗВ, взяв участь у 

наступних заходах (он-лайн): 

17 грудня 2020 року: у засіданні ГР, на якому було розглянуто план заходів з підготовки 

до 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи, стратегію розвитку території зони 

відчуження на 2021-2030 роки та звіт про роботу ГР за 2020 рік.  

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та 

комунальних послуг 

Представник Дирекції, який є членом Громадської ради при НКРЕКП, взяв участь у 

наступних заходах (он-лайн): 

16 грудня 2020 року:  у засіданні ГР, на якому було розглянуто проект закону 4400 

стосовно розвитку конкуренції на ринку природного газу.  

Державна інспекція ядерного регулювання України 

За звітний період  представник Дирекції, взяв участь у наступних заходах: 

16 грудня 2020 року: у засіданні Громадської ради на якому були розглянуті такі  

питання: Продовження терміну експлуатації ЗАЕС-5, стан справ з ремонтом дизель-

генераторів на АЕС, план роботи Громадської ради на 2021 рік. 

 

Участь представників Асоціації в заходах, які проводились іншими 

організаціями. 

04 лютого 2021 року: представник Дирекції взяв участь у круглому столі (он лайн 

режим), організованому агентством Агора на тему: «Energy Transition in the Power Sector 

in Europe: State of Affairs in 2020» (Енергетичний перехід в електроенергетичному 

секторі Європи: стан справ в 2020 році). 

17 лютого 2021 року:  представник Дирекції взяв участь у засіданні ЖЕКУ (Жіночий 

Енергетичний клуб), на якому розглядалося питання гендерної рівності та сприяння 

енергетичній безпеці та сталому розвитку місцевих громад.  

 

Інформаційна діяльність Асоціації 

 

За цим напрямом Дирекція здійснює щоденну розсилку новини з питань енергетики всім 

учасникам Асоціації та розміщує на веб-сайті Асоціації та сторінці в Фейсбуці 

повідомлення про важливі події в світі, що пов’язані з ядерною енергетикою, її поточним 

станом та перспектив розвитку.  

Здійснюється також регулярне інформування учасників Асоціації про проведення 

міжнародних заходів (конференції, семінари, симпозіуми, виставки), які можуть 

становити інтерес в їх діяльності, а також за вимогою надсилаються посилання на 

документи або документи МАГАТЕ, Європейського Форатому. 


