Пропозиції
Державної інспекції ядерного регулювання України
до проєкту Закону України «Про електронні комунікації»
(Суб’єкт права законодавчої ініціативи: народні депутати України
Федієнко О. П., Крячко М. В., Соха Р. В. та ін.)
реєстр. № 3014 від 05 лютого 2020 р.
Пропозиції до першого читання
1. Держатомрегулювання підтримує прийняття законопроєкту із
зауваженнями в частині, що стосуються діяльності у сфері використання
ядерної енергії.
2. Держатомрегулювання в межах повноважень розглянуло
вищезазначений законопроєкт та вважає за необхідне надати наступні
зауваження.
Частиною сьомою статті 76 законопроєкту передбачається, що
центральний орган виконавчої влади в сферах електронних комунікацій та
радіочастотного спектра, регуляторний орган та Генеральний штаб
Збройних Сил України терміново вживають усіх невідкладних заходів і
позачергово організовують та проводять роботи з виявлення та припинення
дії джерел радіозавад для радіообладнання, яке використовується зокрема
для роботи об’єктів ядерної безпеки.
У зв’язку з цим, необхідно зазначити, що відповідно до Закону
України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», який є
основоположним у ядерному законодавстві України, ядерна безпека – це
дотримання норм, правил, стандартів та умов використання ядерних
матеріалів, що забезпечують радіаційну безпеку. В свою чергу об’єктами у
сфері використання ядерної енергії, відповідно до вищеназваного Закону
України є: «об’єкт, призначений для поводження з радіоактивними
відходами», «джерело іонізуючого випромінювання», «урановий об’єкт»,
«радіоактивні відходи», «ядерні установки», «об’єкти, призначені для
поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне
значення». З огляду на зазначене найбільш вдалим формулюванням буде
те, яке використовується в «Основних санітарних правилах забезпечення
радіаційної безпеки України», затверджених наказом Міністерства охорони
здоров’я України від 02.02.2005 № 54 та зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України від 20.05.2005 за № 552/10832, це «радіаційно-ядерні
об’єкти».
Отже, з урахуванням вищезазначеного, пропонуємо частину сьому
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«7.
Центральний
орган виконавчої
влади
в
сферах
електронних комунікацій та радіочастотного спектра, регуляторний орган
та Генеральний штаб Збройних Сил України терміново вживають усіх
невідкладних заходів і позачергово організовують та проводять роботи з
виявлення та припинення дії джерел радіозавад для радіообладнання, яке
використовується для забезпечення безпеки людського життя, безпеки
польотів у повітряному просторі України, безпеки держави, громадської
безпеки, роботи радіаційно-ядерних об’єктів, роботи аварійнорятувальних служб, урядового зв’язку та державної охорони відповідно до
Закону України «Про державну охорону органів державної влади України
та посадових осіб.».
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