
Персональний склад Колегії
Державної інспекції ядерного регулювання України

Прізвище, ім‘я та по батькові Місце роботи / посада

1.  ПЛАЧКОВ Григорій Іванович - Голова Держатомрегулювання, Голова Колегії (за посадою)
2.  ТРІПАЙЛО Руслана Федорівна - Заступник Голови Держатомрегулювання

(за посадою)
3.  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)

4.  БЕРКОВСЬКИЙ Володимир Борисович - генеральний директор Науково-дослідний інститут радіаційного захисту АТН України  (за згодою)
5.  ГРИГОРАШ Олександр Віталійович - заступник директора Департаменту з питань безпеки ядерних установок Держатомрегулювання – державний інспектор
6.  КОШАРНА Ольга
Павлівна

- директор з питань інформації та зв’язків з громадськістю Асоціації «Український ядерний форум» (за згодою)

7.  КУШНІР Сергій Іванович - заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів (за згодою)
8.  КЛАДІЄВ Володимир Миколайович - в. о. керівника Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України при Президентові України 

(за згодою)
9.  ЛОПАТІН Сергій Дмитрович - начальник Управління з питань ядерної захищеності та гарантій Держатомрегулювання – державний інспектор
10. МАТВЄЄВА Віра Григорівна - начальник Управління правового забезпечення Держатомрегулювання
11. ПЕЧЕРИЦЯ Олександр Володимирович - перший заступник директора Державного підприємства  «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної 

безпеки» (за згодою)
12. РИБАЛКА Наталія Володимирівна начальник Управління безпеки поводження з РАВ – державний інспектор

13. СТОЛЯРЧУК Борис Васильович - директор Департаменту з питань безпеки ядерних установок Держатомрегулювання – державний інспектор
14. ТАШЛАЙ Оксана Василівна - завідувач сектору з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту  Держатомрегулювання
15. ТИМОФЕЕВ Володимир Георгійович - заступник директора Департаменту з питань безпеки життєдіяльності, охорони. навколишнього середовища та 

агропромислового комплексу, начальник Управління з питань безпеки життєдіяльності, охорони. навколишнього 
середовища Секретаріату Кабінету Міністрів (за згодою)

16. ШЕВЧЕНКО Ігор Анатолійович - директор Державного підприємства  «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки» (за згодою)
17. ШЕНДЕРОВИЧ  Віктор Якович - експерт з питань ядерної та радіаційної безпеки (за згодою)
З правом дорадчого голосу:
18. РОЖИЛО Ярослав  Олексадрович - уповноважений представник громадської організації «Об‘єднання Правозахисту Громадян», Голова Громадської ради при 

Держатомрегулювання (за згодою)
19. РЕШЕТНІКОВ Євгеній
Вікторович

- громадський діяч (за згодою)


