
 

  
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Національний круглий стіл  
з питань інформування громадськості щодо питань 

ядерної і радіаційної безпеки (ЯРБ) в Україні  
 
 

Київ, 19 квітня 2016 року 
 

Конференц-зал Національної Академії Наук України,  
м. Київ, вул. Володимирська, 55 

 
 

Круглий стіл має на меті налагодження діалогу заінтересованих сторін з 
питань покращення інформування громадськості щодо ЯРБ в Україні, 
включаючи зміни до законодавства з урахуванням досвіду країн ЄС. Широке 
коло учасників -, представники українських центральних компетентних 
органів, громадських організацій та НДІ, операторів, ЗМІ та інші 
заінтересовані особи - обговорюватимуть стан інформування 
громадськості щодо питань ЯРБ і висловлять свої пропозиції щодо його 
покращання на національному і місцевому рівні. Особливу увагу буде 
приділено інформуванню громадян, які проживають у безпосередній 
близькості до АЕС. Дискусія стосуватиметься, зокрема, задовільності 
вітчизняної нормативно-правової бази у відповідній сфері, стану її 
дотримання і шляхів вдосконалення, міжвідомчої взаємодії та взаємодії з 
органами місцевої влади, інформування та залучення широкого кола 
заінтересованих сторін, зокрема громадянського суспільства, 
транскордонної співпраці тощо. 



ПОПЕРЕДНЯ ПРОГРАМА 
 

09.30 – 10.00 Реєстрація учасників 

 

10.00 – 10.30 ВІДКРИТТЯ КРУГЛОГО СТОЛУ 

Сергій БОЖКО, Голова Державної інспекції ядерного 
регулювання України  

Ганна ВРОНСЬКА, в.о. Міністра екології та природних 
ресурсів України (узгоджується) 

Ганна ГОЛУБОВСЬКА-ОНІСІМОВА, Голова Координаційної 
Ради  ВЕГО «МАМА-86»  

10.30 – 12.00 СЕСІЯ 1.  ІНФОРМУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ З ПИТАНЬ ЯРБ В УКРАЇНІ: 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА І ПРАКТИКА 

Модератор: Ганна Голубовська-Онісімова, Голова 
Координаційної ради ВЕГО МАМА-86. 

Доповіді:  

Нормативно-правова база  з питань інформування 
громадськості щодо ЯРБ в Україні, діяльність центральних 
органів виконавчої влади  

- Тарас КОЗУЛЬКО, начальник відділу забезпечення роботи 
керівника, взаємодії з громадськістю та інформаційної політики 
Державної інспекції ядерного регулювання України  

- Представник Міністерства екології та природних ресурсів 
України (узгоджується) 

Діяльність  ДП НАЕК «Енергоатом» щодо інформування 
громадськості з питань ЯРБ 

- Данило ЛАВРЕНОВ, заступник директора із зовнішніх 
інформаційних комунікацій 

Порівняння законодавства України щодо інформування 
громадськості з питань ЯРБ з законодавствами країн-членів 
ЄС  

- Наталія ІВАНЕНКО, менеджер проекту «Побудова системи 
інформування громадськості з питань ядерної безпеки» 

Запитання-відповіді 

Дискусія 

 

12.00 – 12.20 Перерва на каву 

 

12.20 – 14.00 СЕСІЯ 2. Діяльність оператора АЕС щодо інформування 
місцевого населення з питань ЯРБ і поточний стан 
поінформованості громадян  

Модератор: Наталія ІВАНЕНКО, менеджер проекту «Побудова 
системи інформування громадськості з питань ядерної безпеки» 

Доповіді:  

Діяльність оператора АЕС щодо інформування місцевого 
населення з питань ЯРБ 

- Сергій ШИМЧЕВ, Директор по зв’язках зі ЗМІ та громадськістю 
Запорізької атомної електростанції 



- Петро КРАТИК, Директор по зв’язках зі ЗМІ та громадськістю 
Рівненської атомної електростанції 

 Досвід Франції зі створення місцевих інформаційних осередків 
у містах-спутниках АЕС 

- Доповідач уточняється 

Стан поінформованості громадськості з питань ЯРБ і її 
потреб на основі опитування в м. Нетішин (ХАЕС) і м. 
Кузнецовськ (РАЕС) 

- Наталія ІВАНЕНКО, менеджер проекту «Побудова системи 
інформування громадськості з питань ядерної безпеки» 

Запитання-відповіді 

Дискусія 

14.00 – 15.00 Обід 

15.00 – 16.30 СЕСІЯ 3. Обсяг і якість доступної для громадськості інформації з 
питань ЯРБ  

Модератор: Ольга КОШАРНА, Директор з інституційного розвитку 
Асоціації «Український ядерний форум» 

 Доповіді:  
Стан інформування громадськості з питань ЯРБ: переваги і 
недоліки  

- Ольга КОШАРНА, Директор з інформаційної підтримки та 
взаємодії зі ЗМІ та громадськістю Асоціації «Український 
ядерний форум» 

Недоліки в сфері інформування громадськості з питань ЯРБ 

- Сергій ШУЛЬЖЕНКО, Завідувач відділу прогнозування 
розвитку атомної та відновлюваної енергетики Інституту 
загальної енергетики НАН України 

Стан інформування громадськості з питань ЯРБ в місцях 
добування і переробки уранових руд на прикладі Кіровоградської 
області   
 

- Людмила ШЕСТАКОВА, керівник КМО ВЕГО «Мама- 86» 

Запитання-відповіді 

Дискусія 

16.30 – 16:50 Перерва на каву 

16:50 -  17:50 ПІДСУМКОВА СЕСІЯ:  Як забезпечити належне інформування і 
аварійну готовність населення 

Співмодератор: Тарас КОЗУЛЬКО, начальник відділу 
забезпечення роботи керівника, взаємодії з громадськістю та 
інформаційної політики Державної інспекції ядерного 
регулювання України  

Співмодератор: Анна ГОЛУБОВСЬКА-ОНІСІМОВА, Голова 
Координаційної ради ВЕГО «МАМА-86» 

17:50 – 18:00 ЗАКРИТТЯ КРУГЛОГО СТОЛУ 

 


