
Додаток 2  
до Вимог та умов безпеки (ліцензійних 
умов) провадження діяльності з 
виробництва джерел іонізуючого 
випромінювання 
(пункт 2.3 розділу ІІ)  
 
 

Перелік документів, 
що додаються до заяви для отримання (внесення змін, переоформлення) 

ліцензії на провадження діяльності з виробництва джерел іонізуючого 
випромінювання 

1. Звіт про аналіз безпеки об’єкта з виробництва джерел іонізуючого 
випромінювання; 

2. Довідка про кваліфікацію персоналу суб'єкта діяльності у сфері 
використання ядерної енергії за формою згідно з додатком 4 до Ліцензійних умов; 

3. Перелік ДІВ, які суб'єкт діяльності/заявник буде використовувати за 
формою згідно з додатком 5 до Ліцензійних умов; 

4. Висновок державної експертизи з радіаційної безпеки проектів об’єктів 
виробництва ДІВ (для нових об’єктів);  

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

6. Довідка про фінансові можливості відшкодування збитків, завданих 
радіаційною аварією, що може статися під час провадження діяльності з 
виробництва 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 
виробництва 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. Методика контролю дозоформуючих параметрів генеруючих пристроїв 
власного виробництва та методика контролю доз пацієнтів у разі виробництва 
генеруючих пристроїв для діагностики. 

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

12. Узгоджені з Держатомрегулювання України та зареєстровані в 
установленому законодавством порядку технічні умови на ДІВ, що 
виготовляються.  

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

 


