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ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ 

 
Н А К А З  

    _______________                                                         м. Київ           
№_______________ 

  
Про внесення змін до Вимог та умов безпеки  
(ліцензійних умов)  провадження діяльності  
з використання  джерел іонізуючого 
випромінювання та Вимог до звіту про аналіз  
безпеки провадження діяльності з використання  
жерел іонізуючого випромінювання 

 

Відповідно до частини п’ятої статті 6 Закону України «Про дозвільну діяльність у 
сфері використання ядерної енергії», підпунктів 7, 16 пункту 4 Положення про Державну 
інспекцію ядерного регулювання України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 20 серпня 2014 року № 363, та з метою приведення нормативно-правових 
актів у відповідність до чинного законодавства  

НАКА ЗУ Ю:  

1. Внести зміни до Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності 
з використання  джерел іонізуючого випромінювання та Вимог до звіту про аналіз 
безпеки провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання, 
затверджених наказом Держатомрегулювання від 02 грудня 2002 року № 125 
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 грудня 2002 за № 978/7266 (із 
змінами), виклавши їх  у новій редакції, що додається. 

2. У додатку 2 до Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту 
документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів 
діяльності у сфері використання ядерної енергії, затвердженого наказом Державної 
інспекції ядерного регулювання України від 06 серпня 2012 року № 153, зареєстрованого 
у Міністерстві юстиції України 29 серпня 2012 року за № 1453/21765 (із змінами),  розділ  
I  виключити. 

У зв’язку з цим розділи ІІ - ІV вважати відповідно розділами I - ІІІ. 

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази: 

1) Державної інспекції ядерного регулювання України  від 21 вересня 2010  № 121  
«Про затвердження Вимог та умов безпеки  (ліцензійних умов) під час провадження  
діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання у радіоізотопній 
дефектоскопії», зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня  2010 року за 
№  950/18245;  



2) Державного комітету ядерного регулювання України  від 28 грудня 2007 року № 
193 «Про затвердження Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) провадження 
діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання у променевій терапії», 
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2012 року за № 2090/22402 (зі 
змінами). 

4. Управлінню радіаційної безпеки (Рязанцеву В.Ф.) забезпечити подання цього 
наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції 
України. 

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 
Голова                                                                                                         Г. ПЛАЧКОВ  



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Державної інспекції ядерного 

регулювання  України 

_______________№ __________ 

 

 

 

 

Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з 

використання  джерел іонізуючого випромінювання  

І. Загальні положення 

1. Ці Ліцензійні умови встановлюють перелік документів, які додаються 

до заяви про отримання ліцензії на провадження діяльності з використання 

джерел іонізуючого випромінювання (далі − ліцензія), а також визначають 

вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з 

використання джерел іонізуючого випромінювання (далі – ДІВ). 

2. Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а 

здобувач ліцензії (заявник)  − їм відповідати. 

ІІ. Документи, що подаються  на  отримання (внесення змін, 

переоформлення) ліцензії та для видачі дубліката ліцензії 

1. Для отримання (переоформлення, внесення змін) ліцензії суб'єкт 

діяльності у сфері використання ядерної енергії (далі - заявник) подає до 
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Держатомрегулювання заяву за формою згідно з додатком 1 нарочно або 

поштовим відправленням. 

2. До заяви про отримання ліцензії додаються документи, перелік яких 

зазначено у додатку 2.  

3. Ліцензіат для видачі дубліката ліцензії на провадження діяльності з 

використання ДІВ подає до Держатомрегулювання такі документи: 

заяву на видачу дубліката ліцензії за формою, наведеною в додатку 1;  

непридатний для користування внаслідок пошкодження бланк ліцензії. 

4. Заява та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, 

який надається заявником у двох екземплярах згідно з додатком 3. Один 

екземпляр опису надсилається заявнику (у разі подання заявником документів 

нарочно - видається йому нарочно одразу після заповнення) з відміткою про 

дату прийняття документів Держатомрегулювання та підписом уповноваженої 

особи.  

5. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії чи внесення 

змін до неї, зазначених у статті 14 Закону України «Про дозвільну діяльність в 

сфері використання ядерної енергії», ліцензіат зобов’язаний протягом одного 

місяця з дня настання таких підстав подати до Держатомрегулювання заяву 

про переоформлення ліцензії чи внесення змін до неї за формою згідно з 

додатком 1.  

До заяви додаються: 

ліцензія, що підлягає переоформленню або до якої уносяться зміни; 

документи, що обґрунтовують підстави для переоформлення ліцензії чи 

внесення змін до неї, та документи, перелік яких встановлено в додатку 2. У 

разі, коли зазначені документи подавалися до Держатомрегулювання під час 



 3

видачі ліцензії і є чинними на момент подання заяви про переоформлення 

ліцензії чи внесення змін до неї, заявник посилається на такі документи. 

ІІІ. Загальні умови і вимоги безпеки (ліцензійні умови) провадження 

діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання 

1. Ліцензіат або здобувач ліцензії забезпечує:  

виконання робіт з ДІВ тільки тим персоналом, який має освіту 

відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем; 

проходження персоналом та відповідальними посадовими особами 

навчання та перевірки знань з питань радіаційної безпеки відповідно до вимог 

Порядку проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у 

персоналу і посадових осіб суб’єктів окремих видів діяльності у сфері 

використання ядерної енергії, затвердженого наказом Держатомрегулювання 

від 02 жовтня 2014 р. № 143, зареєстрованого в Мін’юсті 02 грудня 2014 р. за 

№ 1549/26326;  

стажування персоналу у виробника ДІВ (вітчизняного або іноземного) або 

у суб’єкта діяльності, якому таке право делеговано виробником (у разі 

виконання робіт з технічного обслуговування, ремонту ДІВ, введення та 

виведення з експлуатації ДІВ);  

наявність у персоналу практичних навиків використання дозиметричних 

приладів, розпізнавання  факторів радіаційної небезпеки, які можуть призвести 

до радіаційної аварії, виконання дозиметричного контролю, в тому числі 

індивідуального дозиметричного контролю.   

2. У разі придбання ДІВ або обладнання з ДІВ ліцензіат або здобувач 

ліцензії передбачає у договірних документах на постачання цього обладнання 

проведення навчання з отримання практичних навичок персоналом з 

експлуатації цих ДІВ, проведення гарантійного обслуговування ДІВ протягом 



 4

року з моменту його введення в експлуатацію, повернення відпрацьованих 

радіонуклідних ДІВ виробнику (у разі можливості).  

3. Ліцензіат установлює вимоги до кваліфікації персоналу при виконанні 

конкретних робіт з ДІВ у посадових інструкціях персоналу. Персонал, крім 

завдань, обов’язків та знань, які передбачено відповідними кваліфікаційними 

характеристиками, повинен  знати, виконувати та додержуватися вимог норм 

та правил з радіаційної безпеки, охорони праці, санітарно-гігієнічних вимог та 

протипожежного захисту, виконувати відповідні підготовчі та завершальні 

роботи на початку і в кінці робочого дня (зміни). 

4. Ліцензіат здійснює діяльність з використання джерел іонізуючого 

випромінювання з дотриманням таких умов: 

реалізації організаційних та технічних заходів щодо попередження 

радіаційних аварій, обмеження і ліквідації їх наслідків; 

виконання вимог законодавства щодо фізичного захисту ДІВ; 

наявності фінансових, матеріальних та інших ресурсів, відповідної 

організаційної структури і кваліфікованого персоналу для підтримання рівня 

безпеки, передбаченого нормами, правилами та стандартами з радіаційної 

безпеки, а також умовами виданої ліцензії; 

наявності фінансових можливостей відшкодування збитків від аварій, що 

можуть статися під час діяльності, власним коштом або за рахунок страхових 

компаній. 

5. Діяльність з конкретними ДІВ ліцензіат здійснює у відповідності до 

інструктивно-розпорядчої документації підприємства (організації, установи): 

з радіаційної безпеки, що визначає вимоги та процедури, що гарантують 

радіаційну безпеку при проведенні конкретних робіт з конкретними ДІВ та 
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радіаційний захист населення, персоналу та навколишнього природного 

середовища;  

з попередження радіаційних аварій та ліквідації їх наслідків, яка має 

включати: опис можливих радіаційних аварій та радіаційних наслідків; 

способи та методи їх попередження та заходи щодо ліквідації (мінімізації) 

наслідків радіаційних аварій;  

вимоги щодо періодичних перевірок технічного стану ДІВ, в тому числі і 

контроль дозоформуючих параметрів (для рентгенівського діагностичного 

обладнання) , з метою попередження несправностей, які можуть призвести до 

радіаційних аварій під час їх використання. 

6. Передача (збут) ДІВ з метою постачання здійснюється ліцензіатом з 

одночасним дотриманням таких умов: 

постачання ДІВ лише тим суб’єктам діяльності, які мають ліцензію на 

провадження діяльності з використання ДІВ саме таких типів, що передаються 

(у разі, якщо ця діяльність не звільнена від ліцензування у встановленому 

законодавством порядку);  

наявності зобов’язань щодо виконання робіт із введення в експлуатацію 

гарантійного технічного обслуговування ДІВ, перевірки технічних 

характеристик установок з ДІВ, що включають проведення радіаційного 

контролю радіаційного (біологічного) захисту, контролю дозоформуючих 

параметрів, калібрування ДІВ та контролю якості ДІВ.   

7. Ліцензіат подає до Держатомрегулювання, щорічний звіт про стан 

радіаційної безпеки, вимоги до форми та змісту якого наведені в додатку 4. 

8. Ліцензіат здійснює діяльність з використання ДІВ при дотриманні всіх 

ліцензійних умов. У разі виявлення у процесі діяльності або під час здійснення 

контролю за виконанням ліцензійних умов, та дотриманням норм та правил з 
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радіаційної безпеки обставин, внаслідок яких виникає потреба у перегляді та 

зміні умов ліцензії, ліцензіат подає відповідну заяву на внесення змін до 

ліцензії.  

9. У разі закінчення терміну дії ліцензії або прийняття 

Держатомрегулювання рішення про зупинення дії або анулювання ліцензії, 

ліцензіат зобов’язаний перевести ДІВ у безпечний стан та припинити 

дозволену  діяльність, з виданням відповідного рішення (наказу).  

10. У разі наміру ліцензіата припинити дозволену діяльність з ДІВ з 

власної ініціативи він подає до Держатомрегулювання, заяву довільної форми 

на анулювання ліцензії з документами, що підтверджують виконання умов 

безпечного завершення діяльності з ДІВ.  

Припинення ліцензіатом дозволеного виду діяльності за будь-яких 

обставин (у тому числі при зупиненні або анулюванні дії ліцензії) не звільняє 

його від відповідальності за радіаційний захист персоналу, населення та 

навколишнього природного середовища та радіаційну безпеку ДІВ до моменту 

передачі їх іншим ліцензіатам або передачі до спеціалізованих підприємств по 

поводженню з радіоактивними відходами.    

11. Умовою припинення ліцензіатом дозволеної діяльності у повному 

обсязі є виконання заходів щодо її безпечного завершення, які є підставою  для  

прийняття рішення про анулювання ліцензії. а саме: 

передача радіонуклідних ДІВ та радіоактивних відходів суб’єктам 

діяльності, які мають ліцензії на провадження діяльності з використання ДІВ 

чи поводження з радіоактивними відходами відповідно; 

радіаційне обстеження виробничих приміщень;  

передача або інший спосіб переведення в неробочий стан генеруючих 

пристроїв.  
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12. Ліцензіат здійснює реєстрацію наявних у нього ДІВ у Державному 

регістрі джерел іонізуючого випромінювання та подає до нього інформацію 

про всі інші зміни з ДІВ, відповідно до вимог Порядку державної реєстрації 

джерел іонізуючого випромінювання, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 16.11.2000 № 1718 “Деякі питання державного 

регулювання діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання”.  

13. Ліцензіат провадить діяльність лише з такою метою і з такими ДІВ, з 

використанням таких установок, обладнання, приміщень та технологічних 

процесів, лише в тому місці або на тій території, які зазначені в ліцензії.  

14. У процесі використання ДІВ ліцензіат користується послугами 

перевезення радіоактивних матеріалів суб’єктів діяльності в сфері 

використання ядерної енергії, які мають відповідну ліцензію на здійснення 

такого виду діяльності. При укладанні договору на технічне обслуговування 

або перевезення радіоактивних матеріалів обумовлюються конкретні умови та 

межі відповідальності щодо забезпечення радіаційної безпеки.  

15. Ліцензіат забезпечує радіаційний контроль (у тому числі 

індивідуальний дозиметричний контроль) відповідно до вимог законодавства,  

норм та правил з радіаційної безпеки у обсязі та у порядку, визначеному 

організаційно-розпорядчою документацією.  

16. Усі зміни в проектній та експлуатаційній документації, будь-яка 

реконструкція, модернізація устаткування з ДІВ, які можуть вплинути на 

радіаційну безпеку, проводяться ліцензіатом тільки після узгодження з 

Держатомрегулюванням. 

17. Ліцензіат забезпечує технічне обслуговування і випробування ДІВ та 

устаткування у відповідності до норм та правил з радіаційної безпеки та вимог 

експлуатаційної документації виробника цих ДІВ.  
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18. У разі виникнення будь-якої ситуації або обставини, які призвели до 

порушень норм і правил радіаційної безпеки, ліцензіат: 

виконує дії для усунення порушень або, у разі аварії, дії, передбачені 

документами, що регламентують аварійні процедури та припиняють  розвиток 

аварії;  

проводить службове розслідування причин та обставин порушень чи 

виникнення радіаційної аварії;  

інформує Держатомрегулювання протягом доби з моменту виникнення 

радіаційної аварії чи інциденту та після проведення службового  розслідування 

подає письмовий звіт.  

19. Ліцензіат у строки, визначені умовами ліцензії здає відпрацьовані 

ДІВ, термін експлуатації яких закінчився, на зберігання та (або) захоронення 

на спеціалізоване підприємство з поводження з радіоактивними відходами  чи  

передає постачальнику згідно з умовами, передбаченими договірними 

документами.   

20. Ліцензіат несе відповідальність за збереження ДІВ і забезпечує такі 

умови їх зберігання та обліку, які унеможливлюють безконтрольне та 

несанкціоноване використання (у тому числі втрату) ДІВ, та доступ 

посторонніх осіб до цих ДІІВ.    

21. Ліцензіат подає відомості до Держатомрегулювання, про виявлення, 

придбання, передачу до іншого підприємства або втрату приладів та 

устаткування з ДІВ та інших виробів, які містять збіднений уран, як засіб 

біологічного захисту від іонізуючого випромінювання. 

22. У разі прийняття нових норм, правил і стандартів з ядерної та 

радіаційної безпеки та фізичного захисту або змін і доповнень до них ліцензіат 

проводить аналіз відповідності умов та меж безпеки дозволеної діяльності 
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новим нормам та правилам з ядерної та радіаційної безпеки. У разі 

невідповідності ліцензіат розробляє і здійснює відповідні організаційно-

технічні заходи з метою усунення виявлених розбіжностей між попередніми і 

новими вимогами з безпеки.  

23. Ліцензіат забезпечує належне ведення, зберігання та актуалізацію 

документів, що подавались на отримання ліцензії на провадження діяльності з 

використання ДІВ.  

24. Ліцензіат надає допомогу державним органам виконавчої влади та 

правоохоронним органам з відновлення регулюючого контролю за втраченими 

чи вкраденими радіонуклідними ДІВ.  

25. Ліцензіати (коли це застосовна) запроваджують відповідні заходи 

щодо підтримання зв’язків з виробниками чи уповноваженими ними 

постачальниками з питань технічного обслуговування, ремонту ДІВ та 

безпечної експлуатації.  

26. Ліцензіати, під час провадження діяльності впроваджують культуру 

безпеки яка б заохочувала персонал вдосконалювати безпеку на об’єкті 

використання ДІВ та механізми  стимулювання індивідуальних та колективних 

зобов’язань щодо забезпечення радіаційного захисту та безпеки на всіх рівнях 

ліцензіата.  

 

Начальник Управління радіаційної 
безпеки – державний інспектор                                             В. Рязанцев  

 



 

Додаток 1 
до Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) 

провадження діяльності з використання  
джерел іонізуючого випромінювання  

(пункт 2 розділу ІІ) 

 

ЗАЯВА 
про отримання (внесення змін, переоформлення, видачу дубліката) ліцензії на 
провадження діяльності з використання  джерел іонізуючого випромінювання  

здобувач ліцензії  (заявник) _______________________________________________ 
                                         (найменування юридичної особи/прізвище, ім’я, 

                                                    по батькові фізичної особи - підприємця) 

_____________________________________________________________________________ 
(місцезнаходження юридичної особи/місце реєстрації фізичної особи - підприємця) 

_____________________________________________________________________________ 
(для юридичних осіб - код згідно з ЄДРПОУ, для фізичних осіб - підприємців - ідентифікаційний 

_____________________________________________________________________________ 
код або серія, номер паспорта фізичної особи - підприємця, ким і коли виданий (у разі відмови 

_____________________________________________________________________________ 
через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера 

________________________________________________________________________________ 
облікової картки платника податків) 

_____________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові керівника юридичної особи) 

 

________________ 
(номер телефону) 

________________ 
(номер факсу) 

____________________________, 
(адреса електронної пошти) 

 

організаційно-правова форма (для юридичної особи) _________________________, 

 
код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або 
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання   
відмовилися   від   прийняття   реєстраційного  номера   облікової картки платника 
податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають 
відмітку у паспорті_____________________,  
 

наявність раніше отриманої ліцензії 
на використання  ДІВ 

_________________________________________, 
(серія, номер, дата видачі та строк дії, орган 

ліцензування) 

просить видати ліцензію на провадження діяльності з використання джерел 
іонізуючого випромінювання  або переоформити, внести зміни, видати дублікат   у 
зв'язку з:
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_____________________________________________________________________________. 
_____________________________________________________________________________. 
(зазначити види робіт, що належать до діяльності з використання ДІВ відповідно до статті 1 ЗУ 
«Про дозвільну діяльність в сфері використання ядерної енергії та підстави для внесення змін, 
переоформлення ліцензії згідно із законодавством) 
 
 
 

Місце провадження діяльності, зокрема відомості про філії, інші відокремлені 
підрозділи, що провадитимуть діяльність на підставі ліцензії: 
 

Порядковий 
номер 

Найменування Місце провадження діяльності 

   

   
 

Спосіб отримання рішення про прийняте рішення (підкреслити): 
нарочно поштовим відправленням в електронному вигляді 

Спосіб отримання ліцензії (підкреслити): 
нарочно поштовим відправленням в електронному вигляді 

 

Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання 
недостовірних даних у документах, що додаються до цієї заяви, є підставою для 
відмови у видачі ліцензії та анулювання ліцензії (відповідно до статей 12, 13 та 16 
Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”). 

З порядком отримання ліцензії та Вимогами та умовами безпеки 
(ліцензійними умовами ) провадження діяльності з використання  джерел 
іонізуючого випромінювання   ознайомлений і зобов’язуюсь їх виконувати. 

Даю згоду на обробку персональних даних для виконання вимог Закону 
України «Про дозвільну діяльність з  в сфері використання ядерної енергії». 

Здобувач ліцензії __________________ 
(підпис) 

____________________ 
(прізвище, ініціали) 

 

МП 
(за наявності) 
 

“___” _____________ 20__ р. 

 

Дата і номер реєстрації заяви _____________________ 
(підпис особи, яка 
прийняла заяву) 

_________________ 
(прізвище, ініціали) 

 

“___” ______ 20__ р. № _____ 



 

Додаток 2 
до Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов)  

провадження діяльності з використання 
  джерел іонізуючого випромінювання  

(пункт 2 розділу ІІ) 

 
 

Перелік документів, 
що додаються до заяви на отримання ліцензії на  провадження діяльності 

з  використання джерел іонізуючого випромінювання 

1. Звіт про аналіз безпеки об’єкта використання джерел іонізуючого 
випромінювання. 

2. Довідка про кваліфікацію персоналу суб'єкта діяльності у сфері 
використання ядерної енергії за формою згідно додатку 5 до Ліцензійних умов. 

3. Перелік ДІВ, які заявник буде використовувати за формою згідно додатку 6 
до Ліцензійних умов. 

4. Висновок державної експертизи з радіаційної безпеки проектів ДІВ (у разі 
введення в експлуатацію нових установок з ДІВ або додаткових ДІВ, що 
потребують переоцінки рівня безпеки). 

5. План аварійних заходів (у разі використання радіонуклідних ДІВ) або 
Інструкція щодо дій персоналу у випадку радіаційної аварії при провадженні 
діяльності (у разі використання генеруючих пристроїв). 

6. Довідка про фінансові можливості відшкодування збитків, завданих 
радіаційною аварією, що може статися під час провадження діяльності з 
використання ДІВ, власними коштами, в тому числі за рахунок спеціальних фондів, 
або засвідчена копія договору із страховою компанією про відшкодування збитків 
за рахунок коштів страхової компанії. 

7. Настанова щодо системи управління (настанова з якості) діяльністю з 
використання  ДІВ в частині ядерної та радіаційної безпеки, розроблена відповідно 
до норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки. 

8. Копії документів (наказів) про призначення посадової особи, до службових  
обов’язків яких належить здійснення  організаційно-розпорядчих функцій,  
пов’язаних із забезпеченням радіаційної безпеки. 

9. Положення про визначення доз опромінення пацієнтів при застосуванні ДІВ 
у діагностичних цілях (включаючи методологію та протоколи щодо контролю 
дозоформуючих параметрів обладнання). 

10. Програма зняття з експлуатації установки ДІВ 1 категорії відповідно 
до постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 року № 1382 "Про 
затвердження Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого 
випромінювання", прискорювачів заряджених частин з енергією більше 15 МеВ. 

11. Документи, що засвідчують рівень безпеки нових ДІВ: копія довідки про 
підтвердження відповідності (для закритих ДІВ), копія сертифіката відповідності 
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(для генеруючих пристроїв), протоколи приймальних випробувань закритих ДІВ 
тощо. 

12. Методика виконання робіт щодо проведення випробовувань закритих ДІВ з 
метою визначення їх технічних характеристик та перевірки на герметичність, 
узгоджена Держатомрегулюванням України у встановленому законодавством 
порядку. 

13. Копія акта прийняття в експлуатацію об'єкта з використання ДІВ (для нових 
об'єктів). 

14. Відомості про наявність власних або орендованих виробничих площ 
(приміщень), необхідних для провадження діяльності з використання джерел 
іонізуючого випромінювання. 

 



Додаток 3 
до Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) 

провадження діяльності з використання 
 джерел іонізуючого випромінювання 

(пункт 4 розділу ІІ) 

ОПИС 
документів, що додаються до заяви про отримання 

ліцензії на провадження діяльності 
з використання  джерел іонізуючого випромінювання   

________________________________________________________________ 
(найменування суб’єкта діяльності) 

 

 

Порядковий 
номер 

Найменування документа 

Кількість 
аркушів  

у  
документі 

Відмітка про 
наявність 

документів  
(наявні,  
відсутні) 

Примітка 

     

     

 

Прийняв ________________________________________________________ 
документів 
                                                                (цифрами і словами) 

“____” _____________ 20__ р. 

 

____________________________ 
(посада особи, яка прийняла заяву) 

_________________ 
(підпис) 

_____________________ 
(прізвище, ініціали) 

 

Другий екземпляр опису отримав* 

“____” _____________ 20__ р. 

 

____________________________ 
(посада представника заявника) 

_________________ 
(підпис) 

_____________________ 
(прізвище, ініціали) 

* Заповнюється у разі подання здобувачем ліцензії документів до органу 
ліцензування нарочно. 
 



 

 

Додаток 4  
до Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) 

провадження діяльності з використання 
джерел іонізуючого випромінювання 

(пункт 7 розділу ІІІ) 
 

 

Вимоги до форми та змісту щорічного звіту про стан радіаційної безпеки  

1. Щорічний звіт з радіаційної безпеки (далі – звіт) має складатися з 
титульного аркуша та текстової частини. На титульному аркуші відображаються:  

у правому верхньому кутку – гриф затвердження, який має складатися із 
слова "ЗАТВЕРДЖЕНО", посади, прізвища, ініціалів особи, що затвердила звіт, 
скріплений печаткою підпису, дати;  

назва документа: "Звіт про стан радіаційної безпеки на  

 

_________________________________________________ за _______рік.  

                 (повна назва ліцензіата) 

2. Звітні періоди  

Ліцензіат, який отримав ліцензію протягом поточного календарного року, 
подає щорічний звіт  за такі звітні періоди:  

якщо ліцензія видана до або на дату 30 червня поточного року, то звітний 
період складає період з дати видачі ліцензії до 31 грудня поточного року;  

якщо ліцензія видана після 30 червня поточного року, звітний період складає 
період з дати видачі ліцензії до 31 грудня наступного за поточним року.  

Якщо ліцензіат отримав ліцензію не протягом поточного року, а раніше, то 
він подає щорічний звіт, що складає поточний календарний рік.  

Щорічний звіт подається до органу, який видав ліцензію на використання 
ДІВ, у 15-денний термін з дати закінчення звітного періоду.  

3. Текстова частина документа має складатися з таких основних розділів:  

3.1. Загальна частина:  серія і номер ліцензії, ким видана ліцензія, термін її 
дії; стислий опис діяльності з ДІВ.  

3.2. Дані про ДІВ: результати щорічної інвентаризації ДІВ; які ДІВ, 
установки, обладнання та прилади з ДІВ придбані (назва, тип, призначення, для 
радіонуклідних джерел - радіонуклід, максимальна активність, для генеруючого 
пристрою - прискорювальна напруга);  відомості про здані ДІВ, у тому числі про 
закриті ДІВ, призначений термін служби та термін експлуатації яких закінчився;  
відомості про подовження терміну експлуатації закритих ДІВ; відомості про 
реєстрацію ДІВ у Державному регістрі ДІВ (зазначаються реєстраційні номери 
ДІВ).  

Ліцензіат направляє копію цього розділу до Державного регістру ДІВ або 
реєстрового центру.  
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3.3. Стан радіаційної безпеки та  радіаційного захисту персоналу:  

радіаційно-небезпечні фактори, вимірювання яких визначається Програмою  
РК;  

установлені контрольні рівні, відомості про випадки перевищення 
контрольних рівнів, результати розслідування, ужиті заходи;  

відомості про СРБ (підрозділ чи лабораторію), що здійснювали РК та/або 
ІДК, які прилади використовувалися, дату їх останньої повірки (копія свідоцтва 
про акредитацію підрозділу (лабораторії) додається до щорічного звіту);  

індивідуальні дози зовнішнього опромінення персоналу (та внутрішнього, 
якщо це передбачено Програмою РК) за звітний період (необхідно вказати: 
підрозділи, посади, прізвища, дозу);  

порівняльний аналіз індивідуальних річних  ефективних доз персоналу та 
залучених осіб  з даними за останні п'ять років, у якому мають бути визначені 
тенденції та причини змін у стані радіаційного захисту на підприємстві.  

3.4. Професійна підготовка (перепідготовка) персоналу та перевірка знань з 
питань радіаційної безпеки у службових осіб та персоналу за звітний період.  

3.5. Радіаційні аварії та інциденти з ДІВ.  

3.6. Відомості про інспекційні планові та позапланові перевірки ліцензіата, 
інформація щодо отриманих приписів та результатів їх виконання.  

3.7. Аналіз ефективності діючої системи управління якості (в описовій 
формі) у частині радіаційного захисту персоналу, населення та радіаційної безпеки 
і фізичного захисту ДІВ.  

3.8. Для суб'єктів діяльності, які здійснюють роботи із залученням інших 
Ліцензіатів або з надання послуг іншим Ліцензіатам – відомості про 
замовників/виконавці окремих  робіт (назва, адреса, наявність дозвільних 
документів, перелік виконаних робіт).  
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ДОВІДКА 

про кваліфікацію персоналу суб'єкта діяльності у сфері використання ядерної 
енергії 

 
№ 
з/п 

Посада 
працівника 

Прізвище, 
ім'я та по 
батькові 

Освіта 
(навчальний 

заклад, 
кваліфікація, 

спеціальність) 

Стаж роботи 
у сфері 

використання 
ядерної 
енергії 

Навчальний 
заклад і 
термін 

підвищення 
кваліфікації  

Перевірка 
знань 
норм, 

правил і 
стандартів 

з 
радіаційної 

безпеки) 

Інформація про 
комісію з 

перевірки знань 
норм, правил і 

стандартів з 
радіаційної 

безпеки (номер 
наказу про 
створення 

комісії, 
навчальний 

заклад, 
підприємство 

тощо, при якому 
вона створена) 

        

 

 

_______________________ 
(підпис здобувача ліцензії) 

__________________________________ 
(прізвище, ініціали) 

 

МП 
   (за наявності) 

 

“____” ________________ 20___ р. 
 



Додаток 6 
до Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) 

провадження діяльності з використання 
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ПЕРЕЛІК  
 джерел іонізуючого випромінювання, які заявник буде використовувати  

_______________________________________________________________ 
(найменування суб’єкта діяльності) 

з/п Вид ДІВ Зміст документів, що додаються 
1 Закриті ДІВ сфера (галузь) застосування ДІВ, призначення  та категорія ДІВ  згідно з 

кодифікацією, встановленою в формах реєстраційних карток джерел 
іонізуючого випромінювання, затверджених наказом 
Держатомрегулювання від 16.04.2015  № 69, зареєстрованим в Мін’юсті 
України від 18 червня 2015 р.а № 716/27161, тип або найменування 
пристрою (установки), марка, модель (якщо ДІВ зберігається або 
експлуатується - підприємство, що виготовило пристрій (установку), рік 
виготовлення і закінчення терміну експлуатації ДІВ, відомості щодо 
продовження терміну експлуатації ДІВ, заводський номер ДІВ, дата 
придбання), постачальник, найменування та максимальна активність (у Бк) 
на час виготовлення радіонукліда, що використовується у приладі 
(установці), тип закритого джерела, тип контейнера, що використовується 
у приладі (установці), реєстраційні номери ДІВ у Державному регістрі ДІВ 

2 Відкриті ДІВ Сфера (галузь) застосування ДІВ, призначення  згідно з кодифікацією, 
встановленою в формах реєстраційних карток джерел іонізуючого 
випромінювання, затверджених наказом  Держатомрегулювання від 
16.04.2015  № 69, зареєстрованим в Мін’юсті України від 18 червня 2015 
р.а № 716/27161,  найменування радіонукліда, фізичний стан, хімічне 
сполучення, максимальна активність радіонукліда, що в будь-який момент 
може знаходитися на підприємстві заявника (у МБк), постачальник 

3 Нерадіонуклідні 
установки та 
пристрої, що 
генерують 
іонізуюче 
випромінювання 
(генеруючі ДІВ) 

сфера (галузь) застосування ДІВ, призначення  ДІВ згідно з кодифікацією, 
встановленою в формах реєстраційних карток джерел іонізуючого 
випромінювання, затверджених наказом  Держатомрегулювання від 
16.04.2015  № 69, зареєстрованим в Мін’юсті України від 18 червня 2015 
р.а № 716/27161,  тип або найменування пристрою (установки) (якщо ДІВ 
зберігається або експлуатується - підприємство, що виготовило пристрій 
(установку), рік виготовлення, заводський номер ДІВ, дата придбання), 
постачальник, прискорювальна напруга (для рентгенівських установок), 
енергія, струм та тип частинок (для прискорювачів), щільність та енергія 
потоку нейтронів (для генераторів нейтронів) реєстраційні номери ДІВ у 
Державному регістрі ДІВ 

 

_______________________ 
(підпис здобувача ліцензії) 

___________________________________ 
(прізвище, ініціали) 

 

 МП 
(за наявності) 

 

“____” ________________ 20___ р. 
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Вимоги до структури та змісту Звіту про аналіз безпеки 
використання джерел іонізуючого випромінювання 

 
І. Загальні вимоги 

1 Вимоги визначають структуру, зміст та оформлення звіту про аналіз безпеки 
провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання (далі 
− Звіт).   

2. Вимоги поширюються на заявників усіх форм власності, які подають 
документи для отримання ліцензії на використання джерел іонізуючого 
випромінювання (далі − ДІВ) до органу державного регулювання ядерної та 
радіаційної безпеки, що видає ліцензії на використання ДІВ. 

ІІ. Вимоги до структури Звіту 

1. Звіт складається з титульного аркуша, розділів та додатків.  

2.Звіт містить такі розділи: 

2.1. Загальна інформація; 
2.2. Опис об'єкта використання ДІВ та опис діяльності з ДІВ; 
2.3. Забезпечення радіаційної безпеки при використанні ДІВ; 
2.4. Поводження з відпрацьованими радіонуклідними джерелами, 

радіоактивними відходами; 
2.5. Радіоактивні викиди і скиди; 
2.6. Забезпечення фізичного захисту радіонуклідних джерел. 
2.7. Забезпечення обліку  та контролю ядерних матеріалів.  

3. Якщо заявник має структурні підрозділи, що використовують ДІВ, заходи 
безпеки для яких суттєво відрізняються, або структурні підрозділи заявника мають 
окрему інфраструктуру забезпечення радіаційної безпеки, або структурні 
підрозділи з різними місцями здійснення діяльності з ДІВ, - необхідно структурно 
відокремлювати у відповідних розділах (підрозділах) Звіту частини, що стосуються 
таких структурних підрозділів.  

ІІІ. Вимоги до змісту розділів Звіту 

1. Вимоги до змісту розділу Звіту "Загальна інформація" 
У підрозділі стисло описується діяльність заявника з використання ДІВ та 

надається обґрунтування її необхідності. 
1.1. "Інформація про організаційну структуру заявника" 
У підрозділі подається інформація про підрозділи заявника, які здійснюють 

діяльність з використання ДІВ (підпорядкованість структурних підрозділів; їх 
місцезнаходження; посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника; посада, 
прізвище, ім'я та по батькові керівників структурних підрозділів). 

1.2. "Інформація про видані заявнику дозволи державних органів" 
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1.3. "Інформація про виконання особливих умов ліцензії та інспекційні 
перевірки"- зазначається у разі внесення змін до ліцензії чи переоформлення.  

Підрозділ включається до Звіту тільки заявниками (ліцензіатами), які вже 
мали ліцензію на використання ДІВ та звернулися із заявою про продовження 
ліцензії. 

Підрозділ включає стислий звіт про виконання умов попередньої ліцензії: 
номер ліцензії, зміст ліцензійних умов, установлені терміни виконання (якщо вони 
встановлені ліцензією), стислу інформацію про виконання, реквізити документів, 
що підтверджують виконання, або посилання на відповідні додатки до Звіту та 
інформацію про результати інспекційних перевірок. 

1.4. "Інформація про постачальників" 
У підрозділі подається  інформація про постачальників, які надають заявнику 

послуги з постачання ДІВ, технічного обслуговування ДІВ (установок, приладів, 
пристроїв з ДІВ), перевезення радіоактивних матеріалів, зберігання ДІВ, 
радіаційного контролю, в якій зазначається: повна назва постачальника; вид 
послуг; номер ліцензії постачальника (для послуг з радіаційного контролю- номер 
свідоцтва про акредитацію), ким видана (видано), на який термін. 

2. Вимоги до змісту розділу "Опис об'єкта використання ДІВ та опис 
діяльності з ДІВ" 

До розділу слід включити загальний опис об'єкта заявника, на якому 
здійснюється використання ДІВ, аналіз відповідності стану цього об'єкта проекту і 
нормативним вимогам щодо забезпечення радіаційної безпеки (далі – РБ), а також 
опис технологій використання ДІВ. Опис має бути достатнім для оцінки 
проведеного в наступних розділах аналізу забезпечення РБ. 

Розділ має містити в собі такі підрозділи: 
2.1. Підрозділ "Розміщення і опис об'єкта при використанні стаціонарних ДІВ" 

має включати таку інформацію: 
а) місцезнаходження об'єкта та розміщення об'єкта на карті або схемі (при 

потребі); 
б) план або схема об'єкта, на якому здійснюється використання ДІВ; 
в) розміщення (планування): приміщень, де відбувається використання ДІВ (у 

тому числі зберігання ДІВ); суміжних приміщень; приміщень, у яких здійснюється 
поводження з радіоактивними відходами (при цьому необхідно зазначити 
приміщення, що мають санітарні паспорти, зазначити контрольовані зони, класи 
робіт, дати необхідні пояснення, у тому числі з обладнання й устаткування 
зазначених приміщень); 

г) опис розділення приміщень на зони (зональне планування) для приміщень 
чи лабораторій, де здійснюють використання радіоактивних речовин у відкритому 
вигляді; 

ґ) для стаціонарних ДІВ та лабораторій, де здійснюють поводження з 
радіоактивними речовинами у відкритому вигляді (відкритими ДІВ), - карта 
(схема) розміщення контрольних точок вимірювання потужності еквівалентної 
дози та інших радіаційних параметрів, а також таблиця результатів вимірювань або 
проектних значень; 

д) наявність та розташування елементів фізичного захисту (паркани, ґрати, 
замки, сигналізація тощо) з прив'язкою до плану об'єкта (приміщень); 

е) відомості про санітарно-захисні зони і зони спостереження, якщо такі 
встановлені; 
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є) опис навколишньої території, яка в результаті передбаченої проектом аварії 
може зазнати радіаційного впливу, як-то: імовірні межі території, відомості про 
населення, його чисельність, щільність заселення території (даний опис не 
надається, якщо діяльність з ДІВ не має і не може мати в разі аварії радіаційного 
впливу на населення, зокрема такий опис не наводиться для пристроїв, що 
генерують іонізуюче випромінювання). 

До Звіту додаються копії документів (актів, протоколів тощо) про прийняття 
до експлуатації устаткування, що містить у собі радіоактивні речовини або 
пристрої, що генерують іонізуюче випромінювання, та приміщень, в яких 
здійснюється діяльність з ДІВ. 

2.2. Підрозділ "Розміщення і загальний опис об'єкта при використанні 
переносних та мобільних ДІВ" має включати таку інформацію: 

опис території, на якій проводяться роботи з переносними та мобільними ДІВ 
(при цьому зазначається в межах чи за межами населеного пункту, 
проммайданчику, цеху, ділянки проводяться роботи з ДІВ); 

розміщення (планування) приміщень, де здійснюється зберігання ДІВ та 
тимчасове поводження з радіоактивними відходами (при цьому необхідно 
відзначити приміщення, які мають санітарні паспорти, зазначити контрольовані 
зони, дати необхідні пояснення, у тому числі про обладнання й устаткування 
зазначених приміщень, наявність та розташування елементів фізичного захисту 
(паркани, ґрати, замки, сигналізація, наявність знаків радіаційної небезпеки). 

2.3. Підрозділ "Технічний опис об'єкта використання ДІВ" має включати: 
а) план розміщення основного та допоміжного обладнання та устаткування в 

приміщеннях, де здійснюється використання ДІВ; 
б) перелік обладнання та устаткування з ДІВ; 
в) розміщення й опис обмежувальних зон, які встановлюються при роботі 

переносних та мобільних ДІВ; 
г) опис систем (засобів), що забезпечують безпеку при використанні ДІВ, а 

саме: 
систем обмеження доступу (бар'єри, блокування, зони з обмеженим доступом 

тощо); 
систем дистанційного поводження з ДІВ; 
систем біологічного захисту (у тому числі пересувних); 
систем сигналізації (звукової, світлової, попереджувальних написів та знаків); 
систем герметизації, вентиляції, пилогазоочищення, спецканалізації, дренажу, 

дезактивації тощо; 
систем локалізації радіаційних наслідків (на випадок аварії); 
санітарних пропускників та санітарних шлюзів; 
систем радіаційного контролю (у тому числі автоматизованих); 
протипожежних систем; 
ґ) перелік засобів індивідуального захисту; 
д) аналіз відповідності об'єкта, на якому проваджується діяльність з 

використання ДІВ, проекту(ам) та вимогам нормативно-технічної документації з 
радіаційної безпеки. 

2.4. Підрозділ "Опис діяльності з ДІВ" повинен містити опис заявлених видів 
діяльності з конкретними ДІВ, зокрема: 

опис видів робіт та (або) технологій використання ДІВ; 
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параметри радіаційної обстановки на окремих установках і в окремих 
приміщеннях: потужності еквівалентної дози (допускається посилання на  
картограми  або схеми  в першому розділі Звіту), концентрації  радіоактивних газів 
і аерозолів, рівні забруднення виробничих приміщень радіоактивними речовинами; 

опис характеру і розмірів потенційного опромінення, оцінки дози персоналу 
для окремих видів робіт, технологічних процесів і операцій, пов'язаних з 
використанням ДІВ; 

орієнтовний план обігу ДІВ (надається тільки при використанні відкритих 
ДІВ): перелік ДІВ, які планується отримувати за рік, утилізувати, здавати на 
захоронення. 

Якщо заявляється діяльність з радіонуклідними джерелами або з приладами, 
що включають радіоактивну речовину, додаються копії документів, що 
підтверджують наявність у заявника фінансових рішень щодо поводження з ДІВ 
після закінчення терміну  їх використання,  -  копії  договорів між заявником та 
постачальником ДІВ,  які  включають  зобов`язання  постачальника  забрати  ДІВ 
за вимогою   заявника   (замовника), або копії договорів зі спеціалізованими 
підприємствами,  які  здійснюють  зберігання або захоронення відпрацьованих ДІВ. 

2.5. Підрозділ "Опис ДІВ" має включати: 
опис радіаційних характеристик ДІВ:  радіонуклід, активність радіонукліда 

(для  закритих радіонуклідних ДІВ); радіонуклід, питома активність радіонукліда, 
група радіотоксичності, хімічна сполука (для відкритих радіонуклідних ДІВ); 
потужність ефективної дози на поверхні ДІВ та на відстані 0,1 м від доступної 
поверхні ДІВ (блока, установки, приладу, пристрою з ДІВ); забрудненість 
зовнішніх поверхонь радіонуклідних ДІВ (блока, установки, приладу, пристрою з 
ДІВ); прискорювальна напруга (для рентгенівських установок); енергія, струм та 
тип частинок (для генеруючих пристроїв); щільність потоку нейтронів; 

опис конструкції ДІВ (приладу, пристрою, установки з ДІВ), що 
використовується, якщо це потрібно для роз'яснення дії систем (заходів, засобів), 
які забезпечують радіаційну безпеку при використанні ДІВ. 

До підрозділу додається картограма полів потужності еквівалентної дози, що 
створюється ДІВ. Для установок (приладів, пристроїв) із закритими 
радіонуклідними ДІВ картограми наводяться для робочого та неробочого стану. До 
підрозділу також додається копія акта інвентаризації ДІВ. 

3. Вимоги до змісту розділу "Забезпечення радіаційної безпеки при 
використанні ДІВ" 

Розділ повинен містити аналіз забезпечення безпеки при здійсненні заявником 
будь-яких робіт з використання ДІВ і складатися з таких підрозділів: 

3.1. Підрозділ "Нормативне забезпечення безпеки при використанні ДІВ" 
включає перелік нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів, 
дотримання вимог яких має забезпечити радіаційну безпеку використання ДІВ 
заявником. 

3.2. Підрозділ "Організаційні заходи  забезпечення безпеки при  використанні 
ДІВ" має містити таку інформацію (для заявника - юридичної особи): 

а) про особу, відповідальну за РБ (прізвище, ім'я, по-батькові, посада, 
кваліфікація, досвід роботи у сфері РБ, телефонний номер), про її права та 
обов'язки, номер та дату наказу про її призначення (копія наказу додається); 

б) про службу РБ, а саме: 
про права та обов'язки служби РБ; 
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про структуру служби РБ, персонал служби РБ, кваліфікацію і досвід роботи 
персоналу служби РБ, телефонний номер служби РБ; 

про акредитацію власного підрозділу радіаційного контролю згідно з чинним 
законодавством України та про метрологічну атестацію і повірку приладів 
радіаційного контролю. Якщо заявник не має власної технічної бази для 
проведення радіаційного контролю (у тому числі індивідуального дозиметричного 
контролю), подаються відомості про постачальника послуг з радіаційного 
контролю, включаючи інформацію щодо акредитації (подаються копія договору з 
підприємством - постачальником послуг з радіаційного  контролю та копія 
свідоцтва про акредитацію постачальника); 

про матеріально-технічне забезпечення служби РБ (для приладів радіаційного 
контролю вказуються технічні характеристики приладу, у тому числі: тип приладу, 
вид випромінювання, що вимірюється, параметр (величина), що вимірюється, 
діапазон вимірів, чутливість, похибка); 

про відповідність людських та матеріально-технічних ресурсів служби 
вимогам розділу "Радіаційний контроль" технічного  проекту (подається, якщо 
вказаний розділ є в технічному проекті). 

До підрозділу додаються: копія положення про службу радіаційної безпеки 
або копія положення про особу, відповідальну за радіаційний контроль; документи, 
які засвідчують рівень освіти і кваліфікації особи, відповідальної за РБ, а також 
рівень освіти і кваліфікації співробітників служби радіаційної безпеки або 
відповідального за радіаційний контроль (дипломи про вищу або середньо-
технічну освіту за спеціальностями, необхідними у сфері заявленого виду 
діяльності; атестати і посвідчення, якими підтверджуються знання у галузі 
використання ядерної енергії, видані учбовими закладами, що проводять навчання 
з метою підвищення кваліфікації). Для заявників - фізичних осіб подаються копії 
документів про стаж  роботи  у сфері використання ядерної енергії; 

в) про вимоги щодо кваліфікації персоналу, що здійснює використання ДІВ, 
інформацію про систему забезпечення та підтримки кваліфікації персоналу; 

г) про систему підготовки і перевірки знань  у  персоналу  та службових осіб з 
питань РБ, а саме: 

про призначення комісії з перевірки знань з радіаційної безпеки в персоналу 
та службових осіб, якщо така комісія у заявника створена, номер та дату наказу про 
створення комісії (копія наказу додається); 

про особу, відповідальну за організацію та здійснення навчання і перевірку 
знань з РБ; 

про порядок (форму, обсяг і періодичність) перевірок знань; 
ґ) про систему інструктажу і допуску до роботи персоналу; номер та дату 

наказу про допуск до роботи з ДІВ персоналу, що не має медичних протипоказань 
та пройшов відповідне навчання (копія наказу додається); 

д) про систему нарядів - допусків на окремі види робіт; 
е) про систему якості на підприємстві та про відповідального за якість робіт  

при використанні ДІВ, номер та дату наказу про його призначення (копія наказу 
додається);  

є) про фінансові можливості відшкодування збитків, завданих радіаційною 
аварією, що може статися під час провадження діяльності з ДІВ, власними 
коштами, в тому числі за рахунок спеціальних фондів, або за рахунок коштів 
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страхової компанії (засвідчена копія договору із страховою компанією про 
відшкодування збитків додається). 

3.3. Підрозділ "Технічне забезпечення безпеки використання ДІВ" повинен 
містити інформацію: 

про результати випробувань засобів (систем) радіаційної безпеки або про 
прийняття їх в експлуатацію; 

опис регламенту технічного обслуговування  ДІВ (приладів, установок з ДІВ) 
і засобів (систем) безпеки, відомості про його виконання, у тому числі відомості 
про перевірки закритих джерел на герметичність; 

відомості про технічний повторний огляд (технічне переосвідчення) ДІВ 
(приладів, установок з ДІВ) та про подовження терміну експлуатації ДІВ; 

перелік радіометричної апаратури,  відомості про метрологічну атестацію та 
повірку приладів радіаційного контролю (копії документів про метрологічну 
атестацію і свідоцтв про повірку приладів, про атестацію методик виконання 
вимірювань для радіаційного контролю додаються). 

На вимогу органу регулювання ядерної та радіаційної безпеки можуть 
надаватися розрахунки систем вентиляції, біологічного захисту тощо. 

3.4. Підрозділ "Контроль за дотриманням РБ та протирадіаційний захист 
персоналу" повинен містити: 

а) інформацію про встановлені на підприємстві контрольні рівні, узгоджені з 
органами державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, з посиланням на 
номер та дату наказу про їх установлення, а також обґрунтування їх величин; 

б) опис систем радіаційного контролю технологічних процесів при 
використанні ДІВ та радіаційної обстановки в приміщеннях, де здійснюється 
використання ДІВ, а також аналіз достатності цих систем. У цьому описі мають 
бути наведені: види, обсяг і періодичність радіаційного і дозиметричного контролю 
(регламент радіаційного контролю додається); аналіз його повноти; аналіз 
достатності та відповідності наявних радіометричних і дозиметричних приладів та 
допоміжного устаткування; розміщення стаціонарних приладів і пунктів 
періодичного радіаційного контролю (указується на схемі планування приміщень); 
порядок обліку і реєстрації результатів радіаційного контролю; 

в) опис системи індивідуального  дозиметричного контролю із зазначенням: 
особи, відповідальної за індивідуальний дозиметричний контроль (з 

посиланням на номер та дату наказу про призначення); 
системи визначення й обліку індивідуальних доз зовнішнього і внутрішнього 

опромінення персоналу з наведенням аналізу відповідності наявних приладів і 
методик індивідуального дозиметричного контролю існуючому радіаційному 
впливу; 

індивідуальних щоквартальних доз персоналу за останні п'ять кварталів, якщо 
діяльність з ДІВ проваджувалася раніше; 

оцінки максимальних річних доз персоналу на окремих роботах; 
г) опис системи оцінки опромінення персоналу на основі вимірів параметрів 

радіаційної обстановки, якщо індивідуальний дозиметричний контроль не є 
обов'язковим; 

ґ) опис перевірок стану РБ у підрозділах; 
д) опис заходів щодо мінімізації опромінення персоналу з використанням 

"принципу  оптимізації" або програми мінімізації, якщо така розроблена. 
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3.5. Підрозділ "Заходи щодо запобігання виникненню радіаційних аварій і 
готовності до їх ліквідації" включає описи: 

а) можливих аварій (у тому числі  втрат  і крадіжок ДІВ) і кількісні оцінки їх 
ймовірних радіаційних наслідків (зокрема, дози персоналу та населення); 

б) несправностей, які можуть призвести до радіаційних аварій, їх ознаки, 
попередження таких несправностей та їх усунення; 

в) заходів щодо запобігання виникненню радіаційних аварій (копія інструкції 
з попередження аварії та пожежі і ліквідації  їх наслідків додається); 

г) системи оповіщення та інформування про аварії; 
ґ) засобів збирання і тимчасового зберігання радіоактивних відходів, які 

можуть утворитися під час аварійної дезактивації; 
д) системи тренувань персоналу з ліквідації  радіаційних аварій; 
е) планів ліквідації  радіаційних аварій (аварійний  план додається). 
є) системи перегляду аварійних планів. 
До розділу додається копія інструкції з радіаційної безпеки.  

4. Вимоги до змісту розділу "Радіоактивні відходи" 
Розділ "Радіоактивні відходи" подається тими заявниками, що 

використовують радіонуклідні ДІВ або радіоактивні речовини у відкритому 
вигляді, та складається з таких підрозділів: 

4.1. Підрозділ "Опис радіоактивних відходів" має містити інформацію про 
радіоактивні відходи (далі - РАВ), які утворюються в процесі діяльності заявника. 
При цьому до РАВ відносяться і відпрацьовані закриті радіонуклідні ДІВ, які 
переведені до категорії РАВ. При описі РАВ має бути вказано: 

джерела походження РАВ; 
фізичні та хімічні форми, у яких містяться радіоактивні речовини, що 

складають РАВ; 
радіонуклід, активність; 
вибухо- і вогненебезпечність РАВ; 
оцінку кількості РАВ кожного виду, яка утворюватиметься протягом року. 
4.2. Підрозділ  "Організація поводження з РАВ" включає опис системи 

поводження з РАВ, у тому числі: 
про особу, відповідальну за збір, збереження та передачу радіоактивних 

відходів на спеціалізовані підприємства з поводження з РАВ (з посиланням на 
номер та дату наказу про її призначення); 

про систему контролю, обліку, збору  й обробки (кондиціювання), зберігання 
РАВ, здачі на захоронення, повернення постачальнику ДІВ (при цьому вказується 
назва та  місцезнаходження постачальника); 

про "Програму мінімізації утворення РАВ", якщо така в заявника розроблена; 
про поводження з РАВ при ліквідації наслідків можливих аварій.  

5. Вимоги до змісту розділу "Радіоактивні викиди і скиди" 
Розділ "Радіоактивні викиди і скиди" подається тими заявниками, у яких при  

використанні ДІВ передбачаються газоаерозольні викиди та рідинні скиди. Розділ 
має включати: 

перелік об'єктів (підрозділів, установок), що створюють викиди і скиди; 
опис викидів і скидів (радіонуклід, активність; походження; фізичні та хімічні 

форми, у яких знаходяться радіоактивні речовини, що складають викиди і скиди); 
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відомості про допустимі викиди і скиди, контрольні рівні викидів і скидів 
(можуть бути додані у вигляді окремих документів); 

опис системи моніторингу за викидами та скидами; 
опис викидів і скидів радіоактивних  речовин при можливих аваріях і оцінка 

доз, які може отримати населення у зв'язку з цим; 
опис технічних та  організаційних заходів, що забезпечують дотримання 

контрольних рівнів викидів і скидів (системи затримки, радіаційного моніторингу 
та ін.); 

програму зменшення викидів і скидів (якщо така в заявника розроблена); 
опис стану протирадіаційного захисту населення, у тому числі аналіз 

дотримання  вимог  неперевищення квоти доз населення за рахунок викидів та 
скидів; 

результати фонового моніторингу природного середовища.  

6. Вимоги до змісту розділу "Забезпечення збереження ДІВ" 
Розділ має містити опис системи обліку і тимчасового зберігання, що 

забезпечує збереження ДІВ, тобто системи, яка унеможливлює втрату, крадіжку 
або несанкціоноване використання ДІВ. Розділ має включати інформацію про: 

підрозділ (службу), що відповідає за облік і тимчасове зберігання ДІВ (із 
зазначенням осіб, відповідальних за облік і тимчасове зберігання ДІВ; номера та 
дати наказу про їх призначення (подається копія документів)); 

документи, що регламентують роботу системи обліку ДІВ; 
організаційні та технічні заходи, що обмежують доступ до ДІВ; 
заходи щодо запобігання несанкціонованим діям  (організаційні та технічні 

заходи, що унеможливлюють навмисні або ненавмисні дії, які можуть погіршити 
стан радіаційної безпеки); 

систему виявлення порушень збереження ДІВ; 
порядок взаємодії з компетентними органами у разі спроб або фактів 

несанкціонованого поводження з ДІВ.  

ІV. Вимоги до оформлення Звіту 

1. При оформленні Звіту слід максимально використовувати такі засоби 
відображення інформації, як креслення, таблиці, схеми. 

2. Титульний аркуш Звіту повинен мати гриф затвердження та назву Звіту. 
Гриф затвердження розміщується у правому верхньому кутку титульного 

аркуша і складатися з таких елементів: слово "ЗАТВЕРДЖУЮ",  найменування 
посади, підпис, ініціали і прізвище керівника, який затвердив документ, дата 
затвердження. Підпис скріплюється гербовою печаткою.  

3. Текст Звіту повинен бути точним, логічно послідовним і достатнім для 
обґрунтування висновку про забезпеченість радіаційної безпеки в заявника. У Звіт 
повинна включатися тільки така інформація, достовірність якої підтверджується 
наявними в ліцензіата (заявника) документами, виконаними розрахунками і 
вимірами, експертними висновками або іншими матеріалами.  

4. Кожний додаток має свій заголовок і порядковий номер. На кожний додаток 
має бути посилання у тексті Звіту і, за потреби, пояснювальний текст.  


