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Про проект Закону про внесення змін до 

статті 3 Закону України "Про поводження з 

відпрацьованим ядерним паливом щодо 

розміщення, проектування та будівництва 

централізованого сховища відпрацьованого 

ядерного палива реакторів типу ВВЕР 

вітчизняних атомних електростанцій" щодо 

пропорційного розподілу коштів на 

соціально-економічний розвиток прилеглих 

територій 

(реєстр. № 4193 від 07.10.2020р.) 

 

 

Розглянувши проект Закону про внесення змін до статті 3 Закону України 

"Про поводження з відпрацьованим ядерним паливом щодо розміщення, 

проектування та будівництва централізованого сховища відпрацьованого 

ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій" 

щодо пропорційного розподілу коштів на соціально-економічний розвиток 

прилеглих територій (реєстр. № 4193 від 07.10.2020р.), внесений народним 

депутатом України Савчук О.В., Комітет відповідно до предметів відання 

відмічає наступне. 

У пояснювальній записці зазначається, що метою прийняття 

законопроекту є законодавче закріплення пропорційного та прозорого 

механізму розподілу коштів від будівництва централізованого сховища 

відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР між м. Славутич, 

Іванківською та Поліською об’єднаними територіальними громадами, який би 

враховував такі важливі фактори як кількість населення, існуючий стан і 

мережу соціальної інфраструктури. 



Законопроектом пропонується викласти статтю 3 Закону України «Про 

поводження з відпрацьованим ядерним паливом щодо розміщення, 

проектування та будівництва централізованого сховища відпрацьованого 

ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій» у 

новій редакції, встановивши прозорий та пропорційний розподіл коштів на 

соціально-економічний розвиток міста Славутич, Іванківської та Поліської 

об’єднаних територіальних громадах Київської області, а саме: Іванківська 

об’єднана територіальна громада – 50%, Поліська об’єднана територіальна 

громада – 10%, м. Славутич – 40 % від 10 %  загальної кошторисної вартості 

будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива 

реакторів типу ВВЕР. 

Крім того, законопроектом пропонується дозволити органам місцевого 

самоврядування Іванківської, Поліської об’єднаних територіальних громад та 

м. Славутич невикористані  кошти розміщувати на депозитних рахунках у 

державних банках, з подальшим використанням відсотків на спорудження 

об’єктів соціального призначення та інші соціальні потреби у місті Славутичі, 

Іванківській та Поліській об’єднаних територіальних громадах. 

Як наведено у пояснювальній записці, фактично розпорядника 10 %  

загальної кошторисної вартості будівництва централізованого сховища 

відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР законодавчо не 

визначено, натомість Законом надано повноваження Київській обласній 

державній адміністрації затверджувати переліки об’єктів соціального 

призначення на які спрямовується фінансування.  

Автори законопроекту зазначають, що такий порядок розподілу коштів, 

передбачених на будівництво об’єктів соціального призначення, між                              

м. Славутич, Іванківською та Поліською об’єднаними територіальними 

громадами є непропорційним щодо кількості жителів об’єднаних 

територіальних громад, і таким, що не задовольняє потреби громад. 

В частині фінансово-економічного обґрунтування до законопроекту 

зазначено, що прийняття цього законопроекту не потребує додаткових витрат з 

Державного бюджету України та місцевих бюджетів. 

На думку суб’єкта права законодавчої ініціативи, прийняття цього 

законопроекту врегулює питання прозорого та пропорційного розподілу коштів  

від будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива 

реакторів типу ВВЕР між м. Славутич, Іванківською та Поліською об’єднаними 

територіальними громадами, який  враховує такі важливі фактори - як кількість 

населення, існуючий стан і мережу соціальної інфраструктури. 

Перший заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів 

України Боруховський Б.В. підчас обговорення законопроекту зазначив 

необхідність врахування при його розгляді головний комітетом підпункту ґ 

пункту 3 статті 1 Указу Президента України від 10.07.2019 № 512/2019 «Про 

деякі питання розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення 

внаслідок Чорнобильської катастрофи», якими Кабінету Міністрів України 

доручено підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України 

законопроект стосовно спрямування на розвиток Чорнобильського радіаційно-

екологічного біосферного заповідника не менше 10 відсотків від обсягу коштів, 



які перераховуються відповідно до Закону України «Про поводження з 

відпрацьованим ядерним паливом щодо розміщення, проектування та 

будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива 

реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій» замовником 

будівництва централізованого сховища для зберігання відпрацьованого 

ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій на 

соціально-економічний розвиток прилеглих територій, пропорційно фактично 

освоєним капітальним інвестиціям. 

 
 

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

1. Рекомендувати Комітету з питань енергетики та житлово-

комунальних послуг внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію про 

прийняття за основу у першому читанні проекту Закону про внесення змін до 

статті 3 Закону України "Про поводження з відпрацьованим ядерним паливом 

щодо розміщення, проектування та будівництва централізованого сховища 

відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних 

електростанцій" щодо пропорційного розподілу коштів на соціально-

економічний розвиток прилеглих територій (реєстр. № 4193 від 07.10.2020р.), 

внесеного народним депутатом України Савчук О.В., з врахуванням 

спрямування на розвиток Чорнобильського радіаційно-екологічного 

біосферного заповідника не менше 10 відсотків від обсягу коштів, які 

перераховуються відповідно до Закону України «Про поводження з 

відпрацьованим ядерним паливом щодо розміщення, проектування та 

будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива 

реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій». 

 

2. Висновок направити до Комітету з питань енергетики та житлово-

комунальних послуг. 
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