
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Держатомрегулювання  

23 січня 2017 року № 16   
 

 

 
ПЕРЕЛІК 

відомостей, що становлять службову інформацію 

у Державній інспекції ядерного регулювання України 

 
  

1. Номенклатура посад працівників Держатомрегулювання, перебування на 

яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці. 

2. Відомості щодо бронювання військовозобов'язаних Держатомрегулювання. 

Перелік посад та професій, за якими здійснюється бронювання. 

3. Матеріали листування з підрозділами СБУ в інтересах забезпечення 

державної безпеки відповідно до ст.5 Закону України “Про контррозвідувальну 

діяльність”. 

4. Інформація, отримана від іноземних партнерів в рамках міжнародних 

договорів на умовах заборони її надання третій стороні. 

5. Документи з грифом обмеження доступу “Для службового користування”, 

які надходять до Держатомрегулювання від інших державних органів, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій. Матеріальні носії 

конфіденційної інформації з грифом обмеження доступу “Конфіденційно”, 

“Комерційна таємниця” в частині їх поширення, збереження і знищення 

прирівнюються до матеріальних носіїв службової інформації. 

6.  Відомості щодо системи спеціальної інформації («СІ»)*. 

7. Відомості щодо мобілізаційних питань. 

8. Відомості про дату перевезення (в тому числі - міжнародного) ядерного 

матеріалу другої чи третьої категорії, що планується до перевезення, та його 

кількість*. 

9. Відомості про питому міцність фізичних бар'єрів на шляхах проникнення 

до життєво важливих місць ядерних установок*. 

10. Звітні документи щодо оцінки вразливості та проектної загрози ядерних 

установок (ЯУ). ядерних матеріалів (ЯМ), радіоактивних відходів (РАВ), джерел 

іонізуючого випромінювання (ДІВ), для яких встановлено другий та третій рівні 

фізичного захисту*. 

11. Опис процедур фізичного захисту місць, де є ядерний матеріал другої або 

третьої категорії, ДІВ першої категорії, сховищ радіоактивних відходів - починаючи з 

визначення і проектування систем фізичного захисту*. 

12. Технічні креслення та опис інженерно-технічних засобів охорони ЯУ, ЯМ, 

РАВ, ДІВ, для яких встановлено другий та третій рівні фізичного захисту*. 

13. Технічні креслення та інструкції щодо керування системою управління 

доступом на ядерний об'єкт, до ядерної установки, в окремо розташоване сховище 

ядерного матеріалу, радіоактивних відходів, ДІВ 1 категорії*. 

 

____________________________ 

* При умові, що інформації не підпадає під дію Зводу відомостей, що становлять державну 

таємницю 



 

14. Відомості про встановлення та принципи дії нестандартних прихованих 

технічних приладів для виявлення несанкціонованих дій на ядерних установках, 

сховищах ядерних матеріалів*. 

15. Відомості про порядок та пункти передачі функцій охорони під час 

перевезення ядерних матеріалів (у тому числі міжнародного). 

16. Відомості за сукупністю про рівень чутливості та алгоритми застосування 

технічних засобів оглядової техніки, та оцінка її можливості виявлення зброї, 

заборонених предметів та речовин. 

17. Опис процедур та порядку взаємодії персоналу об'єкту караулу охорони 

при здійснені доступу персоналу в зони обмеження доступу. 

18. Відомості, які відповідно до рішення Голови Держатомрегулювання 

віднесені до службової інформації. 

19. Відомості щодо діяльності Держатомрегулювання у сфері охорони 

державної таємниці, які не підпадають під дію статті 8 Закону України “Про 

державну таємницю”*.  

20. Відомості про запровадження заходів, склад засобів комплексу технічного 

захисту інформації, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного 

захисту службової інформації щодо конкретного об’єкта інформаційної діяльності 

або конкретної автоматизованої системи Держатомрегулювання, де циркулює 

інформація з обмеженим доступом*. 

21. Документи Держатомрегулювання, які становлять внутрівідомчу службову 

кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою 

напряму діяльності органу або здійсненням ним контрольних, наглядових функцій, 

процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю 

рішень.   

22. Систематизовані (узагальнені) відомості про місця використання, 

зберігання, класифікацію, категоризацію інші характеристики радіонуклідних джерел 

іонізуючого випромінювання, включаючи відкриті ДІВ, відповідно до керівництва з 

безпеки МАГАТЕ «Регулюючий контроль за джерелами іонізуючого 

випромінювання» (Regulatory Control of Radiation Sources, Safety Guide, No. GS-G-

1.5). 

23.  Числові характеристики розвитку ядерно-паливного циклу. 

24.  Інформація про фізичну особу, у тому числі матеріали особових справ 

працівників Держатомрегулювання, особові картки при оформленні допуску до 

виконання особливих робіт у сфері використання ядерної енергії, персональні дані 

про особу у разі вчинення нею правопорушень, передбачених статтею 95 або 188-18 

Кодексу України про адміністративні правопорушення прирівнюється в частині її 

розробки, збереження, знищення до службової інформації. 

 

 

 

___________________________ 

* При умові, що інформації не підпадає під дію Зводу відомостей, що становлять державну 

таємницю 

 


