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проект

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ,
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

РІШЕННЯ

19 березня 2019 року № 91/2

Про проект Закону про внесення змін
до Закону України "Про використання
ядерної енергії та радіаційну безпеку"
щодо  генерального  проектувальника
ядерної  установки  та  об'єкта,
призначеного  для  поводження  з
радіоактивними відходами
(реєстр. № 9039-д від 28.02.2019 року)

Розглянувши відповідно до предметів відання доопрацьований проект
Закону  про  внесення  змін  до  Закону  України  "Про  використання  ядерної
енергії  та  радіаційну безпеку" щодо генерального проектувальника ядерної
установки  та  об'єкта,  призначеного  для  поводження  з  радіоактивними
відходами  (реєстр.  №  9039-д  від  28.02.2019  року),  поданий  народним
депутатом України Домбровським О.Г., Комітет відмічає наступне.

Як зазначено у пояснювальній записці, метою законопроекту (реєстр.
№  9039-д)  є  упорядкування  проектної  діяльності  в  ядерній  галузі,
забезпечення  проектування виключно компетентними в  атомній  енергетиці
проектними  організаціями,  які  мають  необхідні  людські  та  матеріально-
технічні ресурси, досвід проектування, є резидентами України та забезпечать
здійснення авторського супроводу, збереження та підтримку в актуальному
стані  повного  комплекту  проектної  документації  на  ядерну  установку  та
об’єкт,  призначений  для  поводження  з  радіоактивними  відходами  та
спадкоємності  за  будь-яких  структурних  змін  у  проектних  організаціях  в
ядерній галузі.

Комітет  звертає  увагу,  що  законопроектом  пропонується  визначити
необхідні  кваліфікаційні  вимоги  до  генерального  проектувальника  ядерної
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установки  та  об’єкта,  призначеного  для  поводження  з  радіоактивними
відходами,  що  забезпечить  виконання  експлуатуючою  організацією
(оператором) функції безпечної експлуатації ядерної установки на всіх етапах
життєвого  циклу  (вибір  майданчика,  проектування,  будівництво,
експлуатація, продовження експлуатації понад терміни, передбачені проектом
та зняття з експлуатації).

 Комітет відмічає, що законопроектом передбачається для збереження
архіву  документації  в  разі  ліквідації  або  перепрофілювання  генерального
проектувальника  за  рішенням  уповноважених  органів  управління  або  в
результаті  визнання  банкрутом,  архів  документації,  пов’язаної  із
проектуванням ядерної установки та об’єкта, призначеного для поводження з
радіоактивними  відходами,  авторським  наглядом  під  час  будівництва
установки чи об’єкта, проектного супроводження на усіх етапах їх життєвого
циклу оформлювати відповідно до вимог Закону України «Про Національний
архівний фонд і архівні установи» і передавати замовнику будівництва для
подальшого використання в роботі.

ДП  НАЕК  «Енергоатом»  листом  від  11.03.2019  року  №  3383/19
підтримує  законопроект  (реєстр.  №  9039-д)  та  зазначає,  що  законопроект
направлений  на  забезпечення  високого  рівня  енергетичної  та  екологічної
безпеки та для подальшого розвитку ядерної галузі. 

На  думку  суб’єкта  права  законодавчої  ініціативи,  прийняття
законопроекту  (реєстр.  № 9039-д)  сприятиме  розвитку  ядерної  енергетики
України,  ефективному  функціонуванню  вітчизняних  проектно-
конструкторських  організацій  і  провідних  організацій  у  ядерній  галузі,
безумовному забезпеченню безпеки об’єктів ядерно-енергетичного комплексу
та обмеженню їх впливу на населення і навколишнє середовище.

За підсумками розгляду законопроекту Комітет в и р і ш и в:

1. Рекомендувати  Комітету  з  питань  паливно-енергетичного  комплексу,
ядерної  політики  та  ядерної  безпеки  внести  на  розгляд  Верховної  Ради
України пропозицію про прийняття у  першому читанні  за  основу проекту
Закону  про  внесення  змін  до  Закону  України  "Про  використання  ядерної
енергії  та  радіаційну безпеку" щодо генерального проектувальника ядерної
установки  та  об'єкта,  призначеного  для  поводження  з  радіоактивними
відходами  (реєстр.  №  9039-д  від  28.02.2019  року),  поданого  народним
депутатом України Домбровським О.Г.

2. Рішення  Комітету  направити  до  Комітету  з  питань  паливно-
енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

Перший заступник 
Голови Комітету А. ДИРІВ


