
 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Державної інспекції  

ядерного регулювання України 

від 30.11.2021 № 923 

 

Орієнтовний план 

проведення консультацій з громадськістю Державної інспекції ядерного регулювання України на 2022 рік 

Питання або проєкт 

нормативно-правового  

акта 

Захід, що 

проводитиметьс

я  у рамках 

консультацій з 

громадськістю 

Строк 

проведення 

консультацій 

Мета розроблення 

проєкту акту 

Зацікавлені сторони, 

яких планується 

залучити до консультацій 

Контактні дані 

особи/структурного 

підрозділу, 

відповідального за 

проведення 

консультацій 

(телефон, e-mail) 

1 2 3 4 5 6 

1. Проєкт наказу «Про 

затвердження Вимог до 
структури та змісту 

щорічного звіту 

суб’єктів діяльності 
щодо індивідуальних 

доз опромінення 

персоналу та форми 
Реєстраційної картки 

обліку індивідуальних 

доз  опромінення 

персоналу за _____ рік» 

Електронні 

консультації  

 

10 січня 2022 р. – 

10 лютого 2022 р.  

Отримання від 

суб’єктів діяльності 
періодичної 

інформації щодо 

дотримання ними 
вимог законів, норм, 

правил та стандартів з 

радіаційної безпеки 
під час провадження 

практичної діяльності 

Спільний 

представницький орган 
репрезентативних 

всеукраїнських об’єднань 

профспілок на 
національному рівні 

Український союз 

промисловців і 
підприємств 

Корзина Тетяна 

Олександрівна – 
головний спеціаліст-

державний інспектор 

відділу безпеки ДІВ 
Управління радіаційної 

безпеки 

Держатомрегулювання 

тел.: + 380 (44) 277-12-08 

e-mail: 

to.korzyna@snriu.gov.ua 

2. Проєкт наказу  

"Про внесення змін до 

деяких нормативно-
правових актів щодо 

провадження діяльності 

з виробництва джерел 

іонізуючого 
випромінювання" 

Електронні 

консультації  

15 січня 2022р. – 

15 лютого 2022 р. 

Вдосконалення 

нормативно-правових 

актів щодо 
регулювання 

діяльності з 

виробництва джерел 

іонізуючого 
випромінювання 

Українська асоціації 

медичних фізиків , 

Всеукраїнське об’єднання, 
медичних фізиків та 

інженерів, 

Українське товариство 

фахівців з ядерної 
медицини, 

Корзина Тетяна 

Олександрівна – 

головний спеціаліст-
державний інспектор 

відділу безпеки ДІВ 

Управління радіаційної 

безпеки 
Держатомрегулювання 



 

 

 

Асоціація радіологів 
України, 

Спільний 

представницький орган 
репрезентативних 

всеукраїнських об’єднань 

профспілок на 

національному рівні, 
Український союз 

промисловців і 

підприємств 

тел.: + 380 (44) 277-12-08 

e-mail: 

to.korzyna@snriu.gov.ua 

3. Проєкт наказу 

Держатомрегулювання  

«Вимоги безпеки 

комплексу 
конфайнмента та 

об’єкта «Укриття» 

Електронні 

консультації  

01 лютого 2022 р. –  

28 лютого 2022 р. 

Встановлення 

систематизованої 

сукупності вимог та 

правил із 
забезпечення ядерної 

та радіаційної безпеки  

під час експлуатації 
комплексу 

конфайнмента та 

об’єкта «Укриття» 

 

Представники інститутів 

громадянського 

суспільства, які реалізують 

проєкти, проводять заходи, 
дослідження,  тощо  з 

питань, пов’язаних з 

безпекою використання 
ядерної енергії. 

Представники усіх 

соціальних груп населення 
- фахівці у сфері безпеки 

використання  ядерної 

енергії 

Сушко Тамара 

Вікторівна – заступник 

начальника Управління 

безпеки поводження з 
РАВ - начальник 

відділу зняття з 

експлуатації - 
державний інспектор  

 

тел.: + 380 (44) 277-12-09  

e-mail: 

tv.sushko@snriu.gov.ua 

4. Перегляд «Порядку 
проведення державної 

інвентаризації 

радіоактивних 
відходів», 

затвердженого наказом 

Держатомрегулювання 

від 11.02.2003 № 27,  
зареєстрованого в 

Мін’юсті від 25.02.2003 

за № 160/7481 

Електронні 
консультації  

01 лютого 2022 р. – 
28 лютого 2022 р. 

Приведення «Порядку 
проведення державної 

інвентаризації 

радіоактивних 
відходів» у 

відповідність до 

діючого, 

удосконалення 
процедури 

проведення державної 

інвентаризації 
радіоактивних 

відходів 

Представники інститутів 
громадянського 

суспільства, які реалізують 

проєкти, проводять заходи, 
дослідження,  тощо  з 

питань, пов’язаних з 

безпекою використання 

ядерної енергії. 
Представники усіх 

соціальних груп населення 

- фахівці у сфері безпеки 
використання  ядерної 

енергії 

Новікова Юлія Сергіївна 
– начальник Управління 

безпеки поводження з 

РАВ - державний 
інспектор  

тел.: + 380 (44) 277-12-09  

e-mail: 
ys.novikova@snriu.gov.ua 



 

 

 

5. Перегляд Технічного 
регламенту закритих 

джерел іонізуючого 

випромінювання, 
затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 

05.12.2007 № 1382 

Електронні 
консультації 

01 березня 2022 р. – 
01 квітня 2022 р. 

Вдосконалення 
питань державного 

регулювання 

діяльності з 
використання джерел 

іонізуючого 

випромінювання 

Спільний 
представницький орган 

репрезентативних 

всеукраїнських об’єднань 
профспілок на 

національному рівні, 

Український союз 

промисловців і 
підприємств 

Рублюк Марина 
Сергіївна – головний 

спеціаліст-державний 

інспектор відділу 
безпеки ДІВ Управління 

радіаційної безпеки 

Держатомрегулювання 

тел.: + 380 (44) 277-12-08 

e-mail: 

ms.rubliuk@snriu.gov.ua 

6. Проєкт наказу 

"Про вдосконалення 

нормативно-правових 

актів щодо діяльності з 

видобування, 
переробки уранових 

руд" 

Електронні 
консультації  

15 березня 2022 р. – 
15 квітня 2022 р. 

Встановлення 
загальних вимог до 

структури та змісту 

звіту про аналіз 

безпеки провадження 
діяльності з 

видобування, 

переробки уранових 
руд 

Спільний 
представницький орган 

репрезентативних 

всеукраїнських об’єднань 

профспілок на 
національному рівні, 

Український союз 

промисловців і 
підприємств 

Сотніков Олександр 
Іванович – начальник 

відділу безпеки 

радіаційних технологій 

та радіаційного захисту 
населення – державний 

інспектор Управління 

радіаційної безпеки 
Держатомрегулювання  

тел.: + 380 (44) 277-12-08  

e-mail: 
oi.sotnikov@snriu.gov.ua 

7. Проєкт наказу про 

внесення змін до наказу 

Держатомрегулювання 
від 16.04.2015 № 69 

"Про затвердження 

форм реєстраційних 
карток джерел 

іонізуючого 

випромінювання" 

Електронні 

консультації  

20 березня 2022 р. – 

20 квітня 2022 р. 

Вдосконалення 

питань державного 

регулювання 
діяльності з 

використання джерел 

іонізуючого 
випромінювання 

Спільний 

представницький орган 

репрезентативних 
всеукраїнських об’єднань 

профспілок на 

національному рівні, 
Український союз 

промисловців і 

підприємств 

Рублюк Марина 

Сергіївна – головний 

спеціаліст-державний 
інспектор відділу 

безпеки ДІВ Управління 

радіаційної безпеки 
Держатомрегулювання 

тел.: + 380 (44) 277-12-08 

e-mail: 

ms.rubliuk@snriu.gov.ua  



 

 

 

8. Перегляд «Загальних 
положень безпеки при 

поводженні з 

радіоактивними 
відходами до їх 

захоронення», 

затверджених наказом 

Держатомрегулювання 
від 01 серпня 2017 № 

279, зареєстрованого в 

Мінюсті 22 серпня 2017 
р. за № 1045/30913. 

Електронні 
консультації  

01 квітня 2022 р. –  
30 квітня 2022 р. 

Удосконалення нарм 
та правил з ядерної та 

радіаційної безпеки з 

питань поводження з 
РАВ в місцях їх 

утворення, 

впровадження 

рекомендацій робочої 
групи WENRA, 

урахування змін 

законодавства  

Представники інститутів 
громадянського 

суспільства, які реалізують 

проєкти, проводять заходи, 
дослідження,  тощо  з 

питань, пов’язаних з 

безпекою використання 

ядерної енергії. 
Представники усіх 

соціальних груп населення 

- фахівці у сфері безпеки 
використання  ядерної 

енергії 

Новікова Юлія 
Сергіївна – начальник 

Управління безпеки 

поводження з РАВ – 
державний інспектор; 

тел.: + 380 (44) 277-12-09  

e-mail: 

ys.novikova@snriu.gov.ua 

9. Перегляд Порядку 

видачі сертифікатів 

щодо безпечного 

перевезення 

радіоактивних 
матеріалів» 

Електронні 

консультації 

01 квітня 2022 р. –  
30 квітня 2022 р. 

Необхідність 

удосконалення 
законодавства та 

врахування 

результатів аналізу 
нормативної бази 

України з безпеки 

перевезення 
радіоактивних 

матеріалів 

Представники інститутів 

громадянського 
суспільства, які реалізують 

проєкти, проводять заходи, 

дослідження,  тощо  з 
питань, пов’язаних з 

безпекою використання 

ядерної енергії. 
Представники усіх 

соціальних груп населення 

- фахівці у сфері безпеки 

використання  ядерної 
енергії 

Роменська Ірина Юріївна 

Начальник відділу 

безпеки перевезень –
державний інспектор 

Управління з питань 

ядерної захищеності та 

гарантій 

Тел. 277-12-06 (2-70 

E-mail: 

iy.romenska@snriu.gov.ua 

10. Перегляд Вимог та 

умов безпеки 
провадження діяльності 

з використання джерел 

іонізуючого 

випромінювання та 
Вимог до звіту про 

аналіз безпеки 

провадження діяльності 
з використання джерел 

Електронні 

консультації  

03 травня 2022 р. –  

31 травня 2022 р.  

Встановлення 

організаційних засад 
дозвільної діяльності 

у сфері використання 

ядерної енергії згідно 

з вимогами, 
викладеними в Законі 

України «Про 

використання ядерної 
енергії та радіаційну 

безпеку» та Законі 

Спільний 

представницький орган 
репрезентативних 

всеукраїнських об’єднань 

профспілок на 

національному рівні, 

Український союз 

промисловців і 

підприємств 

Мишковська Антоніна 

Андріївна – начальник 
Управління радіаційної 

безпеки – державний 

інспектор 

Держатомрегулювання 

тел.: + 380 (44) 277-12-08  

e-mail: 

aa.myshkovska@snriu.gov.
ua 

mailto:iy.romenska@snriu.gov.ua


 

 

 

іонізуючого 
випромінювання 

України «Про 
дозвільну діяльність у 

сфері використання 

ядерної енергії» 

11. Перегляд «Порядку 

звільнення 

радіоактивних 

матеріалів від 
регулюючого контролю 

у рамках практичної 

діяльності», 
затвердженого наказом 

Держатомрегулювання 

від 01 липня 2010 року 

№ 84, зареєстрованого  
в Мінюсті 20 серпня 

2010 року за № 

718/18013» 

Електронні 

консультації 

01 вересня 2022 р. –  

30 вересня 2022 р. 

Приведення Порядку 

звільнення 

радіоактивних 

матеріалів від 
регулюючого 

контролю у рамках 

практичної діяльності  
відповідність до 

діючого 

законодавства у сфері 

поводження з 
радіоактивними 

відходами, 

удосконалення 
Порядку 

Представники інститутів 

громадянського 

суспільства, які реалізують 

проєкти, проводять заходи, 
дослідження,  тощо  з 

питань, пов’язаних з 

безпекою використання 
ядерної енергії. 

Представники усіх 

соціальних груп населення 

- фахівці у сфері безпеки 
використання  ядерної 

енергії 

Новікова Юлія Сергіївна 

– начальник Управління 

безпеки поводження з 

РАВ - державний 
інспектор  

тел.: + 380 (44) 277-12-09  

e-mail: 
ys.novikova@snriu.gov.ua 

12. Розробка НПА 

«Вимоги до структури 

та змісту звітів з аналізу 
безпеки, що подають в 

складі документації на 

отримання 
сертифікатів» 

Електронні 

консультації 

01 вересня 2022 р. –  

30 вересня 2022 р. 

Необхідність 

удосконалення 

законодавства та 
врахування 

результатів аналізу 

нормативної бази 
України з безпеки 

перевезення 

радіоактивних 
матеріалів 

Представники інститутів 

громадянського 

суспільства, які реалізують 
проєкти, проводять заходи, 

дослідження,  тощо  з 

питань, пов’язаних з 
безпекою використання 

ядерної енергії. 

Представники усіх 
соціальних груп населення 

- фахівці у сфері безпеки 

використання  ядерної 

енергії 

Роменська Ірина Юріївна 

Начальник відділу 

безпеки перевезень –

державний інспектор 
Управління з питань 

ядерної захищеності та 

гарантій 

Тел. 277-12-06 (2-70 

E-mail: 

iy.romenska@snriu.gov.ua 

mailto:iy.romenska@snriu.gov.ua


 

 

 

13. Внесення змін до 
постанови Кабінету 

Міністрів України від 2 

червня 2003 р. N 813 
«Про затвердження 

Порядку взаємодії 

органів виконавчої влади 

та юридичних осіб, які 
провадять діяльність у 

сфері використання 

ядерної енергії, в разі 
виявлення радіоактивних 

матеріалів у 

незаконному обігу» 

Електронні 
консультації 

01 грудня 2022 р. –  
31 грудня 2022 р. 

Необхідність 
удосконалення 

законодавства 

Представники інститутів 
громадянського 

суспільства, які реалізують 

проєкти, проводять заходи, 
дослідження,  тощо  з 

питань, пов’язаних з 

безпекою використання 

ядерної енергії. 
Представники усіх 

соціальних груп населення 

- фахівці у сфері безпеки 
використання  ядерної 

енергії 

Строкаліс Світлана 
Андріївна – 

головний спеціаліст – 

державний інспектор 
відділу фізичного 

захисту ЯУ 

Управління з питань 

ядерної захищеності та 
гарантій 

E-mail:  

Sa.strokalis@snriu.gov.ua 

 

 
 

 

Начальник Управління інформаційного-аналітичного 

забезпечення та цифрового розвитку                                                                                               Тетяна КНЯЖНИЦЬКА 
 


