
Результати дозвільної діяльності центрального Апарату Держатомрегулювання за квітень 2022 року 

 

ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ» 

видано: 

• окремий дозвіл серія ОД № ЕО 001060/1/15 на здійснення діяльності з введення в експлуатацію ядерної установки ЦСВЯП. 

 

Відповідно до рекомендацій Ліцензійної комісії Держатомрегулювання від 20 квітня 2022 року зупинено дії ліцензій: 

ДСП «Централізоване підприємство з поводження з радіоактивними відходами (код ЄДРПОУ: 37197102): 

- № ЕО 000953 провадження діяльності з експлуатації сховищ для захоронення РАВ 

- № ЕО 000968 провадження діяльності з експлуатації сховища для захоронення РАВ 

- № ЕО 001089 провадження діяльності з будівництва сховищ для захоронення РАВ 

- № ОВ 001050 провадження діяльності з переробки та зберігання РАВ 

- № ОВ 001087 провадження діяльності з переробки та зберігання РАВ. 

- № ОВ 001067 на право провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів. 

ДСП «Чорнобильська АЕС» (код ЄДРПОУ 14310862): 

- № ЕО 000040 на право провадження діяльності зі зняття з експлуатації блоків 1, 2 та 3 Чорнобильської АЕС; - № ОВ 

001092 на право провадження діяльності з переробки, зберігання РАВ, а саме на експлуатацію заводу з переробки рідких РАВ 

(ЗПРРВ); 

- № ОВ 001094 на право провадження діяльності з переробки, зберігання РАВ, що існують та утворюються під час 

перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему в рамках експлуатації комплексу конфайнмента та об’єкта 

«Укриття» (експлуатація комплексу НБК-ОУ); 

- № ОВ 001095 на право провадження діяльності з переробки, зберігання РАВ, а саме на експлуатацію тимчасового 

сховища, призначеного для зберігання відходів ІІІ групи (високоактивних відходів) та низько- і середньоактивних 

довгоіснуючих РАВ (ТС ВАВ та НСА ДІВ) промислового комплексу з переробки твердих РАВ (ПКПТРВ); 

- № ОВ 001096 на право провадження діяльності з переробки, зберігання РАВ, а саме на введення в експлуатацію 

установки вилучення твердих РАВ (УВТВ) та заводу з переробки твердих РАВ (ЗПТРВ) промислового комплексу з переробки 

твердих РАВ (ПКПТРВ). 

- № ОВ 010950 на право використання ДІВ 

- № ОВ 000983 на право провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів 

ДСП «Екоцентр» (код ЄДРПОУ 40248151): 

- № ОВ 011058 на право використання ДІВ 

Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАНУ (код ЄДРПОУ 13723792): 

- № ОВ 000346 на право використання ДІВ 



- № ОВ 001021 на право провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів 

 

Держатомрегулюванням поінформовано ліцензіатів про прийняті рішення. 

 

Ліцензування персоналу та посадових осіб 

1 

Розгляд заявних документів щодо 

отримання ліцензій персоналом, 

продовження дії ліцензій та 

продовження дії ліцензій в новій 

ліцензованій посаді. 

Закон України 

“Про дозвільну 

діяльність у 

сфері 

використання 

ядерної енергії” 

Протягом 

року 
ДБЯУ 

Ліцензії, 

рішення 

про 

відмову у 

видачі 

ліцензії 

Видано - 07 

Внесено змін для роботи на 

новій посаді - 05 

Продовжено - 19 

Зупинено - 03 

Анульовано - 04 

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 

––– // ––– 
Протягом 

року 
ДБЯУ 

Ліцензії, 

рішення 

про 

відмову у 

видачі 

ліцензії 

Видано - 01 

Внесено змін для роботи на 

новій посаді -01 

Продовжено - 01 

Зупинено - 02 

Анульовано - 0 

Відмовлено - 0 

Поновлено - 0 

 

3 

Розгляд заявних документів щодо 

отримання ліцензії щодо підготовки 

персоналу для експлуатації ядерної 

установки 

Закон України 

"Про дозвільну 

діяльність у 

сфері 

використання 

ядерної енергії" 

Протягом 

року 
ДБЯУ 

Наказ 

Ліцензія 

Лист 

Продовжено - 0 

 

 

 

 


