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Переоформлена Північному державному регіональному геологічному
підприємству «Північгеологія»

__________ (далі -  ПДРГП «Північгеологія»)___________
____________________ 02088, м. Київ, провулок Геофізиків, 10__________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи або прізвище ім'я та по батькові громадянина-підприємця, місце проживання)

Ідентифікаційний код юридичної особи 25398506

Ідентифікаційний код фізичної особи -  платника податків 
та інших обов'язкових платежів

діяльності з використання джерел 
на право провадження ________ іонізуючого випромінювання_____

(вид діяльності)

місце провадження діяльності 02088, м. Київ, провулок Геофізиків, 10 та
об'єкти замовників на території України

(адреса місця провадження діяльності суб'єкта або адреси його територіально відокремлених підрозділів, за якими провадиться діяльність)

Умови провадження
даного виду діяльності  згідно з розділом 2___

Ліцензія переоформлена на
підставі  документів, зазначених у розділі 1

Найменування підрозділу або органу, який повинен здійснювати контроль за дотриманням 
умов та правил провадження виду діяльності, що ліцензується

Північна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки Державної 
інспекції ядерного регулювання України

«10» серпня 2011 р,Дата переоформлення

Термін дії ліцензії серпн

Заступник начальника 
Північної держінспекції 
начальник В ід д іл у___

(іЩ.О. Золковер

ііціали та прізвище)( посада)



ВНЕСЕННЯ ЗМІН до Ліцензії Серія ОВ № 010539

Зміну №2 внесено 

Начальник Північної 
держінспекції

(посада) (ініціали та прізвище)

Л.С. Куракса

(ініціали та прізвище)

Т.О. Золковер

Зміну внесено 

Начальник Північної 
держінспекції

(посада)

Стор. 2 з 4



Серія АА № 000343
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 юстиції України 17.12.2002 за №978/7266.

Розділ 1. Перелік документів, на підставі яких переоформлена ліцензія:

1.1 Заява ПДРГП «Північгеологія» від 22.07.2011 за №82 на переоформлення ліцензії на право 
провадження діяльності з використання ДІВ.

1.2 Копії засновницьких документів ПДРГП «Північгеологія»: Статут, затверджений наказом 
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №181 від 17.04.2006, 
зареєстрований Дарницькою районною у місті Києві державною адміністрацією від 28.04.2006 за 
№1 065 105 0008 000314; Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №408504 від 
23.02.1998; Довідка АБ №180997 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 
(ЄДРПОУ) від 13.07.2010.

1.3 Звіт про аналіз безпеки провадження діяльності з використання ДІВ у ПДРГП «Північгеологія» 
з додатками.

1.4 Довідка про кваліфікацію персоналу ПДРГП «Північгеологія» у сфері використання ядерної 
енергії.

1.5 Настанова з якості при використанні ДІВ ПДРГП «Північгеологія».
1.6 Перелік ДІВ, що використовуються у ПДРГП «Північгеологія».
1.7 План аварійних заходів ПДРГП «Північгеологія» при використанні ДІВ.
1.8 Копії санітарних паспортів на право проведення робіт з ДІВ, виданих Київською міською СЕС 

МОЗ України.
1.9 Копія договору із страховою компанією про відшкодування збитків, завданих радіаційною 

аварією, що може статися під час провадження діяльності з використання ДІВ, за рахунок коштів 
страхової компанії.

1.10 Оригінал ліцензії ПДРГП «Північгеологія» на право провадження діяльності з використання 
ДІВ серії ОВ №000337 від 23.08.2006, виданої Державним управлінням екології та природних ресурсів в 
м. Києві, термін дії ліцензії 23.08.2011.

1.11 Документ про оплату послуг щодо здійснення дозвільних процедур у сфері використання 
ядерної енергії (платіжне доручення від 06.07.2011 №506).

1.12 Рішення Ліцензійної комісії Держатомрегулювання України (протокол засідання від 10.08.2011 
№29/2011).

Розділ 2. Умови провадження діяльності

2.1 Цією ліцензією дозволяється використання закритих радіонуклідних ДІВ в межах 
зазначених нижче параметрів:

2.1.1 Закриті ДІВ:
■ плутоній-238, типів: ИРИПЛ-2 (3), максимальною активністю одиничного джерела 3,7х109 Бк;
■ америцій-241, типів: ИГИА-1 (3; 1-4; 1-5), максимальною активністю одиничного джерела

2,2хЮ 10 Бк;
■ нікель-63, типу ИБИРЗН-63, максимальною активністю одиничного джерела ІД хІО 9 Бк;
■ плутоній+берилій, типів: ИБН-8-5 (4), максимальною активністю одиничного джерела 2,4x10і1

Бк;
■ радій-226, максимальною активністю одиничного джерела 6,7х10б Бк;
■ цезій-137, типів: ГСБ7.012.4; ИГИ-Ц-3-2 (4), максимальною активністю одиничного джерела

1,2x10і1 Бк;
■ кобальт-60, типу ГИК-2-8, максимальною активністю одиничного джерела 3,4х108 Бк.
2.1.2 Відкриті ДІВ:

рідкі еталони радію-226, максимальною активністю одиничного джерела 5,5х103 Бк.

При цьому дозволяються наступні види робіт з ДІВ: експлуатація, зберігання з метою 
використання, отримання (придбання) та передача (збут).
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2.2 Ліцензіату встановлюється термін зберігання відпрацьованих ДІВ -  не більше 6 
місяців з дати завершення призначеного терміну експлуатації ДІВ до здачі їх на 
зберігання або захоронення на спеціалізоване підприємство по поводженню з 
радіоактивними відходами або подовження терміну експлуатації ДІВ в установленому 
порядку.

2.3 Ліцензіат щоквартально, у 15-денний термін з дати закінчення звітного періоду, 
подає на узгодження до Північної держінспекції з ядерної та радіаційної безпеки звітність 
про фактичні обсяги радіоактивних відходів, утворених за базовий податковий (звітний) 
період, календарний квартал та фактичні обсяги радіоактивних відходів, які зберігаються 
понад установлений пунктом 2.2 особливих умов ліцензії строк за формами, що 
додаються до ліцензії.

2.4 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 України за телефоном (44) 254-43-34, 
Північну держінспекцію за телефоном (44) 292-01-95.

Підстави для внесення змін:
1.1 Заява Державного підприємства «Українська геологічна компанія» (далі -  ДП «УГК») від 20.02.2012 за №23 на 

внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання ДІВ.
1.2 Копії засновницьких документів ДП «УГК»: Статут, затверджений Наказом Державної служби геології та надр 

України від 01.02.2012 №27, зареєстрований Дарницькою районною у місті Києві державною адміністрацією від
02.02.2012 за №1 065 136 0000 015652; Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- 
підприємців серії ААВ №347672 від 02.02.2012; Довідка АБ №515566 з Єдиного державного реєстру підприємств та 
організацій України (ЄДРПОУ) від 06.02.2012.

1.3 Документ про оплату послуг щодо здійснення дозвільних процедур в сфері використання ядерної енергії 
(платіжне доручення від 16.02.2012 №30).

1.4 Рішення Ліцензійної комісії Північної держінспекції Держатомрегулювання України (протокол засідання від
03.03.2012 №05/2012).

Зміни що вносяться до ліцензії:

На першій сторінці ліцензії назву закладу читати в такій редакції: Державне підприємство 
«Українська геологічна компанія» (далі -  ДП «УГК»).

Зміна №1 до ліцензії серії О В  №010539

Стор. 4 з 4

Зміну внесено 03.03.2012

Начальник Північної 
держінспекції______

( посада)

Т.О.Золковер
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Підстави для внесення змін:
1.1 Заява ДП «УГК» від 27.07.2016 за №82 на внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності

використання ДІВ, в зв'язку з подовженням строку дії ліцензії.
1.2 Звіт про аналіз безпеки провадження діяльності з використання ДІВ в ДП «УГК» з додатками.
1.3 Перелік ДІВ, що будуть використовуватися в ДП «УГК» .
1.4 Довідка про відшкодування збитків, завданих радіаційною аварією, що може статися під час проваджена 

діяльності з використання ДІВ від 26.07.2016 №1-533.
1.5 Документи, що' підтверджують забезпечення вимог фізичного захисту радіонуклідних ДІВ.
1.6 Наказ Північної держінспекції від 03.08.2016 №49 про прийняття рішення щодо внесення змін до ліцензі 

ДП «УГК».
І

Зміни що вносяться до ліцензії:

1. Д оповнити  л іц ен зію  розділом  3 наступного зм істу:

Розділ 3. П ерелік  посадових осіб, до  служ бови х обов 'язк ів  яки х  належ ить
зд ійснення орган ізац ій н о-розп орядчи х  ф ункцій , пов 'язаних із забезпеченням

рад іац ійно ї безпеки
3.1. Особа, до службових обов'язків якої належить здійснення організаційно-розпорядчих 

функцій, пов'язаних із забезпеченням радіаційної безпеки -  головний геофізик Шимків Л.М. 
/наказ від 26.01.2016 №08/.

2. Подовжити строк д ії ліцензії до 10 серпн^20ДЗ року.

Зміну внесено 04.08.2016 -

Начальник Північної 
держінспекц]ї______

( посада)

й Щ Т .О . Золковер

(підпис®*^


