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Сума штрафiв грн. Журнал облiку 

Надано приписiв щодо усунення порушень шт. Плани та звiти з 

наглядовоi' дiяльностi 

Видано дозволiв на пуски енергоблокiв пiсля шт. Плани та звiти з 

планово-попереджувального ремонту з дозвiльноi' дiяльностi 

перевантаженням активноi' зони 

Видано дозволiв на виконання певних робiт шт. Плани та звiти з 
чи операцiй на окремих етапах життевого наглядовоi' дiяльностi 
циклу ядерноi' установки 

Видано (переоформлено, внесено змiн) шт. Плани та звiти з 
лiцензiй на експлуатацiю ядерних установок дозвiльноi' дiяльностi 

Видано (переоформлено, внесено змiн) шт. Плани та звiти з 
лiцензiй на право провадження дiяльностi дозвiльноi' дiяльностi 
посадовими особами експлуатуючоi' 
органiзацii', до службових обо в' язкiв яких 

належить здiйснення органiзацiйно-

розпорядчих функцiй, пов'язаних iз 
забезпеченням ядерноi' та радiацiйноi' 
безпеки 

Видано (переоформлено, внесено змiн) шт. Плани та звiти з 
лiцензiй на право безпосереднього дозвiльноi' дiяльностi 
управлiння реакторною установкою 

Проконтрольовано проведения шт. Плани та звiти з 
протиаварiйних тренувань наглядовоi' дiяльностi 
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. . . . 

ВlДПОВlДНО ДО КlЛЬКОСТI 

поданих заяв 

вiдповiдно до кiлькостi 
поданих заяв 

. . . . 

ВlДПОВlДНО ДО КlЛЬКОСТI 

поданих заяв 

. . . . 

ВlДПОВlДНО ДО КlЛЬКОСТI 

поданих заяв 

вiдповiдно до фактичних 
заходiв, що проводились 

лщенз�атами 
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Видано сертифiкатiв про затвердження у 
. . . . 

раз� перевезення радюактивних матер�ашв 

Видано дозволiв на перевезення 
. . . 

радюактивних матер�ашв та внесено до них 

ЗМIН 

2 

шт. 

шт. 

3 4 5 

Плани та звiти з 10 15 
дозвiльноi" дiялъностi 

Плани та звiти з 100 145 

дозвiльноi" дiялъностi 

Завдання 0445 Забезпечення безпеки дiяльностi з переробки уранових руд 

Кiлькiсть iнспекцiйних перевiрок, обстежень шт. 

Надано приписiв щодо усунення порушень шт. 

Видано (переоформлено, внесено змiн) шт. 
лiцензiй на провадження дiяльностi з 
переробки уранових руд 

Експертизи ЯРБ проектiв реконструкцii", шт 
модернiзацii" переробних уранових об'ектiв 

Плани та звiти з 
наглядовоi" дiяльностi 

Плани та звiти з 
наглядовоi" дiяльностi 

Плани та звiти з 
. .. . .

ДОЗВIЛЬНОI ДIЯЛЬНОСТI 

Плани та звiти з 
наглядовоi" дiялъностi 

2 

2 

о 

8 

Стратегiчна цiль045 Забезпечення ядерноi захищеностi 

2 

о 

о 

1 

Завдання 0451 Забезпечення фiзичного захисту ЯУ, ЯМ, РАБ, iнших ДIВ 

Кiлькiсть iнспекцiйних перевiрок, обстежень шт. Плани та звiти з 5 4 

наглядовоi" дiяльностi 

Кiлькiстъ справ застосування заходiв шт. Журнал облiку о о 

примусу 
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вiдповiдно до кiлькостi 
поданих заяв 

. . . . 

ВIДПОВIДНО ДО КIЛЬКОСТI 

поданих заяв 

. . . . 

ВIДПОВIДНО ДО КIЛЪКОСТI 

поданих на експертизу 
проекпв 










