
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом Держатомрегулювання 

 від 14.06.2022 № 377 

 

Персональний склад Колегії 

Державної інспекції ядерного регулювання України  

 

 
Прізвище, ім‘я та по батькові 

 

Місце роботи / посада 

 

КОРІКОВ Олег 

Миколайович 

– виконуючий обов’язки Голови 

Держатомрегулювання – Головного державного 

інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України, 

Голова Колегії 

 

БАЗИКА Димитрій 

Анатолійович   

 

 

 

 

 

– генеральний директор державної установи 

«Національний науковий центр радіаційної медицини 

НАМН України», член-кореспондент НАМН України, 

лауреат Державної премії  

України в галузі науки і техніки, заслужений діяч 

науки і техніки (за згодою) 

 

БЕРКОВСЬКИЙ Володимир 

Борисович  

– генеральний директор Науково-дослідного інституту 

радіаційного захисту АТН України (за згодою) 

 

БОЙЧУК Вячеслав 

Степанович 

 

 

 

БОНДАРЕНКО Олег 

Володимирович  

 

 

ВАСИЛЕНКО Леся 

Володимирівна 

 

 

– заступник директора Державного підприємства  

«Державний науково-технічний центр з ядерної та 

радіаційної безпеки» (за згодою) 

 

 

- голова Комітету Верховної ради України з питань 

екологічної політики та природокористування, 

народний депутат України (за згодою) 

 

– голова підкомітету з питань зміни клімату та 

охорони атмосферного повітря Комітету Верховної 

ради України з питань екологічної політики та 

природокористування, народний депутат України (за 

згодою) 

 

ВАСИЛЬЧЕНКО Віктор  

Миколайович   

 

 

ГЕРУС Андрій Михайлович 

 

 

 

 

–  к.т.н., експерт з питань ядерної та радіаційної 

безпеки, заслужений енергетик України (за згодою) 

 

 

– голова Комітету Верховної Ради України з 

питань енергетики та житлово-комунальних послуг, 

народний депутат (за згодою) 
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ГРИГОРАШ Олександр 

Віталійович 

 

 

 

– заступник директора Департаменту з питань безпеки 

ядерних установок Держатомрегулювання – 

державний інспектор 

КЛАДІЄВ Володимир 

Миколайович 

 

 

КРИВОШЕЄВ Ігор 

Сергійович 

 

 

 

НЕМЧІНОВ Олег 

Миколайович 

 

– керівник Координаційного центру забезпечення 

взаємодії з Кабінетом Міністрів України при 

Президентові України (за згодою) 

 

– голова підкомітету з питань подолання наслідків 

Чорнобильської катастрофи Комітету Верховної Ради 

України з питань екологічної політики та 

природокористування, народний депутат України (за 

згодою) 

– Міністр Кабінету Міністрів України (за згодою) 

 

ЛОПАТІН Сергій  

Дмитрович 

– начальник Управління з питань ядерної захищеності 

та гарантій Держатомрегулювання – державний 

інспектор 

 

ОЛЬХОВИК Юрій 

Олександрович 

 

 

 

– д.т.н., завідувач відділу проблем поводження з 

радіоактивними відходами Державної установи 

«Інститут геохімії навколишнього середовища НАН 

України» (за згодою) 

 

ПЕЧЕРИЦЯ Олександр 

Володимирович 

 

 

– перший заступник директора Державного 

підприємства «Державний науково-технічний центр з 

ядерної та радіаційної безпеки» (за згодою) 

РИБАЛКА Наталія 

Володимирівна –  

 

 

 

 

СТОЛЯРЧУК Борис 

Васильович   

 

– директор Департаменту з безпеки радіаційних 

технологій та поводження з РАВ 

Держатомрегулювання – заступник Головного 

державного інспектора з ядерної та радіаційної 

безпеки України 

 

– директор Департаменту з питань безпеки ядерних 

установок Держатомрегулювання – заступник 

Головного державного інспектора з ядерної та 

радіаційної безпеки України  

 

ТАШЛАЙ Оксана  

Василівна 

– завідувач сектору з питань запобігання та виявлення  

корупції Держатомрегулювання 

 

 

ЧОРНОШТАН Андрій 

Васильович 

 
 

 

– начальник Управління правого забезпечення 

Держатомрегулювання 
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ШЕВЧЕНКО Ігор 

Анатолійович 

– директор Державного підприємства  «Державний 

науково-технічний центр з ядерної та радіаційної 

безпеки» (за згодою) 

 

ШЕНДЕРОВИЧ Віктор 

Якович 

– експерт з питань ядерної та радіаційної безпеки (за 

згодою) 

 

ЗЕНЮК Олександр 

Юрійович 

        

 

 

ЯЛИНСЬКА Тетяна 

Анатоліївна    

– віцепрезидент українського національного 

комітету СІГРЕ міжнародної ради з великих 

електроенергетичних систем СІГРЕ в Україні (за 

згодою)            

                            

- – д.м.н., президент Асоціації радіологів України  (за 

згодою)  

 


