
Додаток 1  
до Вимог та умов безпеки (ліцензійних 
умов) провадження діяльності з 
виробництва джерел іонізуючого 
випромінювання 
(пункт 2.2 розділу ІІ)  

 
 

ЗАЯВА  
для отримання (внесення змін, переоформлення), видачу дубліката ліцензії 

на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної 
енергії  

_____________________________________________________________________ 
(назва окремого виду діяльності у сфері використання ядерної енергії ) 

 
Суб’єкт діяльності у сфері використання ядерної енергії _____________________ 

______________________________________________________________________, 
(найменування юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім'я та по батькові керівника;  

______________________________________________________________________, 
прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця, 

______________________________________________________________________, 
місце проживання, номер телефону,електронна адреса) 

______________________________________________________________________. 

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________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Банківські реквізити_____________________________________________________ 

наявність раніше отриманої ліцензії на провадження окремих видів діяльності у 
сфері використання ядерної енергії 

_________________________________________________________________________________ 
(серія, номер, дата видачі та строк дії, орган ліцензування) 

 

Прошу видати /внести зміни/переоформити/ ліцензію, дублікат ліцензії у зв’язку 

з_______________________________________________ 

на провадження ________________________________________________________ 
                                  (вид діяльності та види робіт, що належать до цієї діяльності, номер та серія ліцензії,  
______________________________________________________________________ 
що підлягає переоформленню чи внесенню змін, номер та серія ліцензії, дублікат якої необхідно видати) 
 



Продовження додатка 1 2

Місце або територія провадження окремих видів діяльності у сфері використання 

ядерної енергії _________________________________________________________ 

Місцезнаходження філій, інших відокремлених підрозділів, що провадитимуть 

діяльність на підставі виданої ліцензії _____________________________________ 

Прошу ___________________________________________________________________________ 
           (прохання (надання згоди) заявника щодо проведення перевірки за місцем провадження  

__________________________________________________________________________________________ 
діяльності) 

 
Спосіб отримання повідомлення про прийняте рішення (підкреслити): 

нарочно поштовим відправленням в електронному вигляді 

Спосіб отримання ліцензії (підкреслити): 

нарочно поштовим відправленням 

Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений (-а), 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 виробництва джерел 
іонізуючого випромінювання ознайомлений і зобов’язуюсь їх виконувати. 

Даю згоду на обробку персональних даних для виконання вимог Закону 
України “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії”. 

 

___________________________________ 
(посада керівника або уповноваженої особи) 

_________ 
(підпис) 

____________________ 
(ініціали та прізвище) 

 М.П. 
(за наявності) 

 

 
Додаток: ______________________________________________________________ 
                                            (назва опису документів, що додається, кількість аркушів) 

 

Дата подання заяви    “___” _______________ 20__ р.  

 

Дата реєстрації заяви “___” _______________ 20__ р. №____________  

 

________________________________ 
        (посада особи, яка прийняла заяву)  

_________ 
(підпис)  

____________________ 
(ініціали та прізвище) 

 


