
Результати дозвільної діяльності центрального Апарату  

Держатомрегулювання за липень 2021 року 

 

З урахуванням рекомендацій Ліцензійної комісії Держатомрегулювання, від 

12.07.2021 видано ліцензію на право провадження діяльності з підготовки, перепідготовки 

та підвищення кваліфікації спеціалістів з фізичного захисту ядерних установок, ядерних 

матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання 

ДЕРЖАВНОМУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЧОРНОБИЛЬСЬКА АЕС» 

(код за ЄДРПОУ: 14310862). 

Відповідно до рекомендацій Ліцензійної комісії Держатомрегулювання від 

15.07.2021: 

- внесені зміни до ліцензії ОВ № 001011 на право провадження діяльності з 

виробництва джерел іонізуючого випромінювання ІНСТИТУТУ ЯДЕРНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (код за ЄДРПОУ: 

23724640); 

- внесені зміни до ліцензії ОВ № 000332 на право провадження діяльності з 

виробництва джерел іонізуючого випромінювання ТОВАРИСТВУ З ДОДАТКОВОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «МЕДАПАРАТУРА» 

(код за ЄДРПОУ: 14312269); 

- переоформлено ліцензію  № ОВ 000932 на право провадження діяльності з 

видобування, переробки уранових руд ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "СХІДНИЙ 

ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" (код за ЄДРПОУ: 14309787). 

Держатомрегулюванням поінформовано ліцензіатів про прийняті рішення. 

ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА 

ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ» видано: 

 окремий дозвіл серія ОД № 001047/6/15 на пуск енергоблоку № 2 Южно-

Української АЕС після проведення планово-попереджувального ремонту з 

перевантаженням активної зони.  

 

Ліцензування персоналу та посадових осіб 

1 

Розгляд заявних документів щодо 

отримання ліцензій персоналом, 

продовження дії ліцензій та 

продовження дії ліцензій в новій 

ліцензованій посаді. 

Ліцензії, 

рішення про 

відмову у 

видачі ліцензії 

Видано - 1 ліцензій 

Внесено змін для роботи на 

новій посаді - 2 

Продовжено - 25 

Зупинено - 2 

Анульовано - 1 

Відмовлено - 0 

Поновлено - 0 

2 

Розгляд заявних документів щодо 

отримання ліцензій посадовими 

особами експлуатуючих організацій, 

до службових обов'язків яких 

належить здійснення організаційно-

розпорядчих функцій, пов'язаних із 

забезпеченням ядерної та радіаційної 

безпеки 

Ліцензії, 

рішення про 

відмову у 

видачі ліцензії 

Видано - 0 ліцензій 

Внесено змін для роботи на 

новій посаді - 0 

Продовжено - 0 

Зупинено - 0 

Анульовано - 0 

Відмовлено - 0 

Поновлено - 0 

3 

Розгляд заявних документів щодо 

отримання ліцензії щодо підготовки 

персоналу для експлуатації ядерної 

установки 

Наказ 

Ліцензія 

Лист 

Продовжено - 0 

 

 


