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Розглянувши проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

публічні закупівлі" (щодо забезпечення безпеки атомних енергоблоків) (реєстр. 

№ 4216 від 13.10.2020р.), внесений народним депутатом України              

Нагорняком С.В., Комітет відповідно до предметів відання відмічає наступне. 

У пояснювальній записці зазначається, що метою прийняття 

законопроекту є усунення недоліків чинного законодавства про публічні 

закупівлі у частині, що безпосередньо стосується придбання систем (елементів) 

безпеки атомних електростанцій. На думку автора запропоновані зміни 

дозволять купувати ці системи (елементи) невідкладно після виникнення 

потреби у їх придбанні, що в свою чергу позитивно вплине на забезпечення 

безпечної стабільної  роботи атомних енергоблоків.   

Законопроектом пропонується додати до переліку товарів, які дозволено 

купувати без дотримання процедур, передбачених Законом України «Про 

публічні закупівлі», системи (елементи) безпеки атомних енергоблоків. Це 

дозволить забезпечити виконання вимог міжнародного законодавства у сфері 

ядерної безпеки, національного законодавства (Закону України «Про дозвільну 

діяльність у сфері використання ядерної енергії» та Закону України «Про 

використання ядерної енергії та радіаційну безпеку») щодо пріоритету ядерної 

безпеки в роботі АЕС. 

Як наведено у пояснювальній записці, у відповідності до Закону України 

«Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» одним із основних 

завдань ядерного законодавства є сприяння подальшому зміцненню 

міжнародного режиму безпечного використання ядерної енергії. У 

пояснювальній записці зазначається, що підтримання працездатності систем 

(елементів) безпеки є обов’язковим відповідно до вимог Конвенції про ядерну 

безпеку та є основою забезпечення безпеки АЕС в цілому. 



У пояснювальній записці відмічається, що сама технологія безпечної 

експлуатації енергоблоків потребує прийняття швидких рішень щодо заміни 

систем (елементів) безпеки атомних електростанцій.  

Як зазначено у пояснювальній записці, для підтримання систем 

(елементів) безпеки у працездатному стані проводяться періодичні 

випробування, технічне обслуговування, планові та, у разі необхідності, 

позапланові ремонти, заміна систем (елементів), які відпрацювали свій ресурс. 

Виконання усіх зазначених заходів можуть виконуватися лише під час планово-

попереджувальних ремонтів або під час усунення аварійних ситуацій. 

Автор законопроекту відмічає, що у діяльності АЕС перманентно виникає 

нагальна потреба у здійсненні закупівель систем (елементів) безпеки для 

забезпечення безпечної експлуатації АЕС, проте за процедурою, що 

передбачена Законом України «Про публічні закупівлі», у більшості випадків 

вчасно здійснити таку закупівлю неможливо.   

В частині фінансово-економічного обґрунтування до законопроекту 

зазначено, що реалізація законопроекту не потребуватиме додаткових витрат з 

Державного бюджету України. 

На думку суб’єкта права законодавчої ініціативи, реалізація цього 

законопроекту не матиме вплив на ринкове середовище, забезпечення захисту 

прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави; розвиток 

регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок 

праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров’я, покращення чи 

погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп; екологію та 

навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень 

забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення 

утвореними відходами, інші суспільні відносини. 

Комітет звертає увагу, що відповідно до статті 5 Закону України «Про 

дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» пріоритетність 

забезпечення ядерної та радіаційної безпеки над іншими інтересами є одним з 

основних принципів дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії. 
 

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

1. Рекомендувати Комітету з питань економічного розвитку внести на 

розгляд Верховної Ради України пропозицію про прийняття за основу у 

першому читанні проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про 

публічні закупівлі" (щодо забезпечення безпеки атомних енергоблоків) (реєстр. 

№ 4216 від 13.10.2020р.), внесеного народним депутатом України                

Нагорняком С.В. 

2. Висновок направити до Комітету з питань економічного розвитку. 

 

 

Голова Комітету               О. БОНДАРЕНКО 


