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14026У м. Чернігів/ вул. Красносільського, 89
(найменування, місцезнаходження юридичної особи або прізвище йгії та по батькові гро

Ідентифікаційний код юридичної особи
На право провадження
діяльності

<ця, місце прожиминя)

22825669
з використання

джерел іонізуючого випромінювання

Місце провадження 14026, м. Чернігів, вул. Красносільського, 89 та
діяльності об'єкти ДП «Чернігівський ЕТЦ» на території

Чернігівської області .
(адреса місця провадження діяльності ов'осга абоадреси його теркгоряльно ядоісренле»» пйхиділів, за я«мя проващтої дйлжІстьГ

Ліцензія переоформлена на підставі згідно з розділом 1
Технологічні процеси або види господарської
діяльності, в яких використовуються джерела
іонізуючого випромінювання

згідно з розділом 2

Умови провадження даного виду діяльності

Перелік посадових осіб, до службових обов'язків яких
належить здійснення організаційно-розпорядчих
функцій, пов'язаних із забезпеченням радіаційної
безпеки

згідно з розділом 2

згідно з розділом З

Найменування підрозділу або органу, який повинен здійснювати контроль за дотриманням
умов та правил провадження виду діяльності, що ліцензується
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Діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ) має
здійснюватися ліцензіатом згідно з "Вимогами та умовами безпеки (ліцензійними
умовами) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання'',
затвердженими наказом Держатомрегулювання України від 02.12.2002 № 125,
зареєстрованим в Міністерстві юстицГІ України 17.12.2002 за № 978/7266.

Розділ 1. Перелік документів, на підставі яких переоформлена ліцензія:
1.1 Заява ДП «Чернігівський ЕТЦ» від 15.01.2009 за №03 на переоформлення ліцензії на

провадження діяльності з використання ДІВ; заява (лист від 03.11.2010 за №478} на внесення змін до
ліцензії, в зв'язку із зміною назви підприємства; заява від 07.02.2014 за №08 на внесення змін до
ліцензії, в зв'язку з подовженням терміну дії ліцензії; заява від 18.06.2015 за №48 на внесення змін до
ліцензії, у зв'язку із зміною найменування юридичної особи.

1.2 Копія Статуту ДП «Чернігівський ЕТЦ» із змінами та доповненнями.
1.3 Звіт про аналіз безпеки провадження діяльності з використання ДІВ у ДП «Чернігівський

ЕТЦ» з додатками.
1.4 Довідка про кваліфікацію персоналу ДП «Чернігівський ЕТЦ» в сфері використання ядерної

енергії.
1.5 Настанова з якості при використанні ДІВ у ДП «Чернігівський ЕТЦ».
1.6 Перелік ДІВ, які будуть використовуватись у ДП «Чернігівський ЕТЦ».
1.7 План аварійних заходів при використанні ДІВ у ДП «Чернігівський ЕТЦ».
1.8 Копія Санітарного паспорту на право робіт з ДІВ від 04.11.2008 за № 12/42-08-54, виданого

Чернігівською міською СЕС МОЗ України.
1.9 Довідки про фінансову можливість ДП «Чернігівський ЕТЦ» відшкодування збитків, завданих

радіаційною аварією, що може статися під час провадження діяльності з використання ДІВ від
05.12.2008 за № 450 та від 10.02.2014 №119.

1.10 Оригінал ліцензії ДП «Чернігівський ЕТЦ» на право провадження діяльності з використання
ДІВ серії ОВ-23 № 000035 від 26.01.2006, виданої Державним управлінням екології та природних
ресурсів в Чернігівській області, термін дії ліцензії 26.01.2009.

1.11 Рішення Ліцензійних комісій Держатомрегулювання України: протокол від 11.02.2009
№05/2009 та протокол від 17.11.2010 №45/2010; Накази Північної держінспекцй"
Держатомрегулюванняг від 24.02.2014 №14 та від 17.07.2015 №34 про прийняття рішення щодо
внесення змін до ліцензії ДП «Чернігівський ЕТЦ».

Розділ 2. Умови провадження діяльності
2.1 Цією ліцензією дозволяється використання ДІВ -пристроїв, що генерують

іонізуюче випромінювання, у межах встановлених нижче параметрів:

« апарат рентгенівський імпульсний наносекундний автономний типу АРИНА-02, максимальною
прискорювальною напругою 170 кВ.

При цьому дозволяються наступні види робіт з ДІВ: експлуатація, зберігання ДІВ з метою
використання, отримання (придбання), передача (збут).

2.2 У разі виникнення будь-якої ситуації або обставин, які призвели чи можуть призвести до
порушень норм і правил радіаційної безпеки, ліцензіат повинен протягом доби проінформувати
Держатомрегулювання за телефоном (44) 254-43-34 та Північну держінслекцію за телефоном
(44) 292-01-95.

Розділ 3 Перелік посадових осіб, до службових обов'язків яких належить
здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов'язаних із забезпеченням

радіаційної безпеки
3.1 Особа, до службових обов'язків якої належить здійснення організаційно-розпорядчих

функцій, пов'язаних із забезпеченням радіаційної безпеки - заступник начальника ДП «Чернігівський
ЕТЦ» з виробництва Побережний О.С. /наказ №82 від 07.04.2015/

З з З Начальник Відділу


