Додаток
до листа Міндовкілля
в ід _________ 2021 №

ПРОПОЗИЦІЇ
Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України
до проєкту Закону України
«Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення належних
соціальних гарантій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, на виконання рішення Конституційного Суду України»,
внесеного народними депутатами України Н. Королевською та ін.
Реєстраційний номер 1117 від 21 січня 2021 р.
До першого читання
1. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України надає
пропозиції та зауваження до законопроєкту.
2. Проєктом закону, зокрема передбачається доповнення частини другої
статті 2 Закону України «Про правовий режим території, що зазнала
радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» пунктом 4,
що передбачає відновлення зони посиленого радіологічного контролю, яку
Законом України від 28.12.2014 № 76-УШ «Про внесення змін та визнання
такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» було
виключено із переліку зон, забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи.
При цьому Конституційний Суд України у своєму Рішенні від 17 липня 2018
року № 6-р/2018 норму закону, якою було скасовано зону посиленого
радіологічного контролю, не визнав неконституційною і не відновив.
До 1 січня 2015 року до зони посиленого радіологічного контролю було
віднесено 1290 населених пунктів. За даними експертних висновків, які було
підготовлено експертною групою, до складу якої входили провідні науковці,
спеціалісти центральних органів виконавчої влади, на підставі проведеної в
2011 році у 2163 населених пунктах дозиметричної паспортизації 968 населених
пунктів зони посиленого радіологічного контролю не відповідають критеріям
забруднення, визначеним статтею 2 Закону України «Про правовий режим
території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської
катастрофи».
Статтею 2 Закону України «Про правовий режим території, що зазнала
радіоактивного
забруднення
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи»
передбачається проведення щорічної дозиметричної паспортизації населених
пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення, для подальшого
прийняття рішень про зміну меж зон забруднення.
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Міндовкілля та ДАЗВ щорічно, під час підготовки пропозицій до
Державного бюджету України подає Мінфіну у бюджетних запитах потребу на
проведення дозиметричної паспортизації.
Однак коштів на проведення вказаних заходів Законом України
«Про Державний бюджет України на 2021 рік», як і у попередні роки, починаючи
з 2014 року, не передбачено.
Відповідно до розрахунків, наданих ДАЗВ, Національним центром
радіаційної медицини, до напрямів діяльності якого належить моніторинг зон
радіоактивного забруднення та дозиметрична паспортизація населених пунктів
України, на проведення дозиметричної паспортизації одного населеного пункту
необхідно 82,4 тис. гривень.
Водночас при прийнятті поданого народним депутатом України
Н. Королевською проєкту закону для проведення щорічної дозиметричної
паспортизації всіх населених пунктів, забруднених внаслідок Чорнобильської
катастрофи, необхідно 182,7 млн гривень.
Ураховуючи зазначене, після проведення дозиметричної паспортизації
населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення, та
підготування експертних висновків про радіологічний стан населених пунктів,
віднесених до зон радіоактивного забруднення, можна повернутись до розгляду
вказаного проєкту закону.
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