
                                                        ПРОЕКТ 
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ 

 
Н А К А З  

    _______________                            м. Київ                 
№_______________ 

  
Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження 
діяльності з виробництва джерел іонізуючого  
випромінювання 

 

Відповідно до частини п’ятої статті 6 Закону України «Про дозвільну діяльність у 
сфері використання ядерної енергії», підпунктів 7, 16 пункту 4 Положення про Державну 
інспекцію ядерного регулювання України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 20 серпня 2014 року № 363, та з метою приведення нормативно-правових 
актів у відповідність до чинного законодавства  

НАКА ЗУ Ю:  

1. Затвердити зміни до Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) провадження 
діяльності з виробництва джерел іонізуючого випромінювання, затверджених наказом 
Державної інспекції ядерного регулювання України від 13.08.2015  № 148, 
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2015 за № 1054/27499, що 
додаються. 

2. У додатку 2 до Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту 
документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів 
діяльності у сфері використання ядерної енергії, затвердженого наказом Державної 
інспекції ядерного регулювання України від 06 серпня 2012 року № 153, зареєстрованого 
у Міністерстві юстиції України 29 серпня 2012 року за № 1453/21765 (із змінами), розділ 
ІI виключити. 

У зв’язку з цим розділи ІІІ - ІV вважати відповідно розділами IІ - ІІІ 

3. Управлінню радіаційної безпеки (Рязанцев В.Ф.) забезпечити подання цього наказу 
в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

5. Цей наказ набирає чинності через два місяці з дня його офіційного опублікування. 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови 
Тріпайло Р.Ф.. 

 
Голова                                                                                            Г. ПЛАЧКОВ            



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПІДГОТОВЛЕНО: ПОГОДЖЕНО: 
Начальник Управління  
радіаційної безпеки – державний 
інспектор 
_______________ В. Рязанцев 
“___” ________________ 2018 р. 

Затупник Голови  
 
 
_______________ Р. Тріпайло 
“___” ________________ 2018 р. 

 Начальник Управління правового 
забезпечення  
 
_______________ В. Матвєєва 
“___” ________________ 2018 р. 
підлягає державній реєстрації 

  
 Завідувач сектору з питань запобігання 

та протидії корупції, внутрішнього 
аудиту (самостійний) 
 
_______________ О. Ташлай 
“___” ________________ 2018 р. 
 

 Начальник відділ документального 
забезпечення, контролю та взаємодії з 
територіальними органами  
 
_______________ Т. Княжницька 
“___” ________________ 2018 р. 
 

  
  


