
ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом Держатомрегулювання 

 від 20 травня 2020 № 203 

 

 

Персональний склад Колегії 

Державної інспекції ядерного регулювання України  

 

 
Прізвище, ім‘я та по батькові 

 

Місце роботи / посада 

 

ПЛАЧКОВ Григорій 

Іванович  

- Голова Держатомрегулювання, Голова Колегії 

 (за посадою) 

 

ТРІПАЙЛО Руслана 

Федорівна 

- Заступник Голови Держатомрегулювання 

(за посадою) 

 

БАЗИКА Димитрій 

Анатолійович   

- генеральний директор державної установи 

«Національний науковий центр радіаційної медицини 

НАМН України», член-кореспондент НАМН України, 

лауреат Державної премії  

України в галузі науки і техніки, заслужений діяч 

науки і техніки (за згодою) 

 

БЕРКОВСЬКИЙ 

Володимир Борисович  

- генеральний директор Науково-дослідний інститут 

радіаційного захисту АТН України  (за згодою) 

БОЙЧУК Вячеслав 

Степанович 

- заступник директора Державного підприємства  

«Державний науково-технічний центр з ядерної та 

радіаційної безпеки» 

 

ГРИГОРАШ Олександр 

Віталійович 

 

 

 

КОШАРНА Ольга  

Павлівна   

 

- заступник директора Департаменту з питань безпеки 

ядерних установок Держатомрегулювання – 

державний інспектор  

 

Член Експертної ради при Міністерстві енергетики та 

захисту довкілля  України (за згодою) 

 

КЛАДІЄВ Володимир 

Миколайович 

 

- керівник Координаційного центру забезпечення 

взаємодії з Кабінетом Міністрів України при 

Президентові України (за згодою) 

 

ЛОПАТІН Сергій 

Дмитрович 

- начальник Управління з питань ядерної захищеності 

та гарантій Держатомрегулювання – державний 

інспектор 



МАТВЄЄВА Віра 

Григорівна 

- начальник Управління правового забезпечення 

Держатомрегулювання 

 

ПЕЧЕРИЦЯ Олександр 

Володимирович 

 

 

ПОЛІЩУК Віктор 

Петрович  

 

-перший заступник директора Державного 

підприємства  «Державний науково-технічний центр з 

ядерної та радіаційної безпеки»  

 

- заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів 

України 

 

СТОЛЯРЧУК Борис 

Васильович   

 

- директор Департаменту з питань безпеки ядерних 

установок Держатомрегулювання – державний 

інспектор 

 

ТАШЛАЙ Оксана 

Василівна 

- завідувач сектору з питань запобігання та протидії 

корупції, внутрішнього аудиту  

Держатомрегулювання 

 

ШЕВЧЕНКО Ігор 

Анатолійович 

- директор Державного підприємства  «Державний 

науково-технічний центр з ядерної та радіаційної 

безпеки»  

 

ШЕНДЕРОВИЧ  Віктор 

Якович 

- експерт з питань ядерної та радіаційної безпеки (за 

згодою) 

 

ЯЛИНСЬКА Тетяна 

Анатоліївна           

- д.м.н., президент Асоціації радіологів України 

                                             

 

З правом дорадчого голосу: 

  

РЕШЕТНІКОВ Євгеній   

Вікторович 

 

- громадський діяч (за згодою) 

 

ДЕНІСЕНКО Сергій 

Іванович 

- уповноважений представник Всеукраїнської 

екологічної громадської організації «МАМА-86», 

Голова Громадської Ради при 

Держатомрегулювання  

 
 

 

 

 


