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Конституція України

Стаття 16. Забезпечення екологічної безпеки і підтримання

екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків

Чорнобильської катастрофи - катастрофи планетарного масштабу, 

збереження генофонду Українського народу є обов'язком держави.



Закон України «Про охорону навколишнього природного

середовища»

Стаття 50. Екологічна безпека

Екологічна безпека є такий стан навколишнього природного середовища, при якому

забезпечується попередження погіршення екологічної обстановки та виникнення

небезпеки для здоров'я людей.

Екологічна безпека гарантується громадянам України здійсненням широкого

комплексу взаємопов'язаних політичних, економічних, технічних, організаційних, 

державно-правових та інших заходів.

************************************************************************************************

Радіаційна безпека - це дотримання допустимих меж радіаційного впливу на

персонал, населення та навколишнє природне середовище, встановлених

нормами, правилами та стандартами з безпеки.

****************************************

Ядерна безпека – властивість реакторної установки та атомної станції з певною

ймовірністю запобігати виникненню ядерної аварії.



Головна вимога дотримання безпеки

експлуатації ядерних установок і об'єктів, 

призначених для поводження з радіоактивними

відходами, спрямована на забезпечення

радіаційної безпеки та захисту і, відповідно, є

головною екологічною вимогою й принципом

правового регулювання в атомній енергетиці.



Єдиної державної системи

запобігання

і реагування на надзвичайні

ситуації

техногенного і природного

характеру Система аварійної готовності

кризового реагування на

випадок ядерних

і радіаційних аварій



Директива № 96/29/Євратом, що встановлює основні стандарти

безпеки для захисту здоров’я працівників та населення від

небезпеки, що виникає від іонізуючої радіації.

Директива Ради № 2006/117/Євратом про нагляд та контроль за

перевезенням радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного

палива.

Директива Ради № 2003/122/Євратом про контроль за

високоактивними законсервованими та покинутими радіоактивними

джерелами.

2 роки на впровадження після підписання угоди про асоціацію.



Закон України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації»

Надзвичайна екологічна ситуація - надзвичайна

ситуація, при якій на окремій місцевості сталися

негативні зміни в навколишньому природному

середовищі, що потребують застосування надзвичайних

заходів з боку держави.

Негативні зміни в навколишньому природному

середовищі - це втрата, виснаження чи знищення

окремих природних комплексів та ресурсів внаслідок

надмірного забруднення навколишнього природного

середовища, руйнівного впливу стихійних сил природи

та інших факторів, що обмежують або виключають

можливість життєдіяльності людини та провадження

господарської діяльності в цих умовах.



Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану»

Надзвичайний стан - це особливий правовий режим, який може тимчасово

вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних

ситуацій техногенного або природного характеру не нижче загальнодержавного

рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, 

створюють загрозу життю і здоров'ю громадян, або при спробі захоплення

державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства і

передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому

командуванню та органам місцевого самоврядування відповідно до цього Закону

повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки і

здоров'я громадян, нормального функціонування національної економіки, органів

державної влади та органів місцевого самоврядування, захисту конституційного

ладу, а також допускає тимчасове, обумовлене загрозою, обмеження у здійсненні

конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів

юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.



Кодекс цивільного захисту України

Кодекс цивільного захисту України регулює відносини, пов’язані із захистом

населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від

надзвичайних ситуацій, реагуванням на них, функціонуванням єдиної державної

системи цивільного захисту, та визначає повноваження органів державної влади, 

Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, 

права та обов’язки громадян України, іноземців та осіб без громадянства, 

підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності.



Для координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, 

підприємств, установ та організацій, пов’язаної з техногенно-екологічною безпекою, 

захистом населення і територій, запобіганням і реагуванням на надзвичайні

ситуації:

Кабінетом Міністрів України утворюється Державна комісія з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій; Постанова КМУ від 16 лютого 1998 

р. № 174 Київ



Основними завданнями Комісії є:

координація діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, пов'язаної

з функціонуванням єдиної державної системи цивільного захисту;

участь у формуванні і реалізації державної політики у сфері техногенно-екологічної

безпеки;

організація та керівництво проведенням робіт з ліквідації наслідків надзвичайних

ситуацій національного і регіонального масштабів, у тому числі з транскордонним

впливом;

б) у режимі підвищеної готовності:

вживає заходів до активізації роботи, пов'язаної з веденням спостереження та

здійсненням контролю за станом довкілля, перебігом епідемій інфекційних

захворювань і спалахів інфекційних захворювань, масових харчових отруєнь

населення, обстановкою на потенційно небезпечних об'єктах і прилеглій до них

території, прогнозуванням можливості виникнення надзвичайної ситуації та її

масштабів;

організовує розроблення комплексних заходів щодо захисту населення і територій

від надзвичайних ситуацій, забезпечення стабільного функціонування

господарських об'єктів незалежно від форми власності;

забезпечує координацію заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної

ситуації державного та регіонального рівнів;



2) Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та

Севастопольською міськими державними адміністраціями утворюються

регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та

надзвичайних ситуацій;

3) районними державними адміністраціями, виконавчими органами міських

рад, районними у містах та селищними радами утворюються місцеві

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

4) керівними органами підприємств, установ та організацій утворюються

комісії з питань надзвичайних ситуацій.

Для координації робіт з ліквідації конкретної надзвичайної ситуації та її

наслідків на державному, регіональному, місцевому та об’єктовому рівнях

утворюються спеціальні комісії з ліквідації надзвичайної ситуації.



Стаття 21 Кодексу цивільного захисту

Громадяни України мають право на:

1) отримання інформації про надзвичайні ситуації або небезпечні

події, що виникли або можуть виникнути, у тому числі в доступній

для осіб з вадами зору та слуху формі;

2) забезпечення засобами колективного та індивідуального захисту

та їх використання;

3) звернення до органів державної влади та органів місцевого

самоврядування з питань захисту від надзвичайних ситуацій;

4) участь у роботах із запобігання та ліквідації наслідків

надзвичайних ситуацій у складі добровільних формувань цивільного

захисту;

5) отримання заробітної плати за роботу з ліквідації наслідків

надзвичайної ситуації у разі залучення до таких робіт згідно з

трудовими договорами;

6) соціальний захист та відшкодування відповідно до законодавства

шкоди, заподіяної їхньому життю, здоров’ю та майну внаслідок

надзвичайних ситуацій або проведення робіт із запобігання та

ліквідації наслідків;

7) медичну допомогу, соціально-психологічну підтримку та медико-

психологічну реабілітацію у разі отримання фізичних і психологічних

травм.



Громадяни України зобов’язані:

1) дотримуватися правил поведінки, безпеки та дій у

надзвичайних ситуаціях;

2) дотримуватися заходів безпеки у побуті та повсякденній

трудовій діяльності, не допускати порушень виробничої і

технологічної дисципліни, вимог екологічної безпеки, охорони

праці, що можуть призвести до надзвичайної ситуації;

3) вивчати способи захисту від надзвичайних ситуацій та дій у

разі їх виникнення, надання домедичної допомоги

постраждалим, правила користування засобами захисту;

4) повідомляти службі екстреної допомоги населенню про

виникнення надзвичайних ситуацій;

5) у разі виникнення надзвичайної ситуації до прибуття

аварійно-рятувальних підрозділів вживати заходів для

рятування населення і майна;

6) дотримуватися протиепідемічного, протиепізоотичного та

протиепіфітотичного режимів, режимів радіаційного захисту;

7) виконувати правила пожежної безпеки, забезпечувати

будівлі, які їм належать на праві приватної власності, 

первинними засобами пожежогасіння, навчати дітей

обережному поводженню з вогнем.



Кабінет міністрів України «Про

затвердження Положення про єдину

державну систему цивільного

захисту», постанова від 9 січня 2014 

року № 11



Чи існує реальна співпраця?



Розроблення та прийняття нових законодавчих актів необхідно

здійснювати з урахуваням таких засад

- створення єдиного комплексного енергетичного закону про

енергетичну політику (кодексу)M на засадах справедливості, 

недискримінаційності та прозорості, передбачити вимоги до підготовки та

реалізації законодавчих актів і програмних документів;

- перенесення правового регулювання на рівень законів та зменшення

ролі підзаконних нормативно-правових актів у регулюванні енергетичних

відносин;

- здійснення експертизи (у тому числі, незалежної) чинних нормативно-

правових актів та їх проектів на відповідність існуючим міжнародним

зобов’язанням України у сфері енергетики, які передбачені Договором до

Енергетичної Хартії, Кіотським протоколом, низкою двосторонніх

міжнародних угод, а також вимогам енергетичного права ЄС.



Дякую за увагу!


