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ЗМІНИ 

до Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з 

виробництва джерел іонізуючого випромінювання 

 

1. Розділ ІІ доповнити новими пунктами 2.2 – 2.6 такого змісту:  

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

діяльності у сфері використання ядерної енергії (далі – заявник) подає до 

Держатомрегулювання заяву за формою згідно з додатком 1 нарочно або 

поштовим відправленням. 

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

зазначено у додатку 2.  

2.4. 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. 
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2.5. 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.  

2.6 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 

видачі ліцензії і є чинними на момент подання заяви про переоформлення 

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

У зв’язку з цим пункти 2.2 – 2.16 вважати відповідно пунктами 2.7 – 2.21. 

2. Ці Умови доповнити додатками 1 – 5, що додаються. 

 

Начальник Управління радіаційної 
безпеки – державний інспектор                                                     В. РЯЗАНЦЕВ 
 


