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Згiдно з цi€ю лiцензi€ю дiяльнiсть повинна здiйснюватись вiдповiдно до Вимог та умов
безпеки (лiцензiйнi умови) провадження дiяльностi з перевезення радiоактивних матерiалiв,
затверджених наказом Державного комггету ядерного регулювання Укра'iни вiд 31.08.2004
NQ 141, заре€строваниху MiHicтepCТBi юстицГi Укра'iни вiд 09.09.2004 за NQ 1125/9724.

РОЗДIЛ 1. ПЕРЕЛIК ДОКУМЕНТIВ, НА ПIДСТАВI ЯКИХ ВИДАНА ЛIЦЕНЗIЯ
1.1. Заяви: вiд 29.12.2013 NQ 15-01/1722, вiд 13.06.2017 NQ 857, вiд 13.12.2019

NQ 11-07/31 (вх. Держатомрегулювання вiд 26.12.2019 NQ Л 1445) та поданi разом з ними
документи.

1.2. Протокол Лiцензiйно'i KOMici'i Держатомрегулювання NQ 4/2013 вiд 30.01.2013.

1.3. Накази Держатомрегулювання вiд 17.07.2017 NQ 260, вiд 06.02.2020 NQ 44.

РОЗДIЛ 2. УМОВИ ПРОВАДЖЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI
2.1. В межах провадження дiяльностi з перевезення радiоактивних матерiалiв

дозволя€ться:

пiдготовка, завантаження, вiдправлення, транспортування, розвантаження,
транзитне зберiгання радiоактивних матерiалiв (KpiM подiльних);

- завантаження, розвантаження, транспортування, транзитне зберiгання упаковок, що
мiстять подiльнi матерiали.

2.2. Безпека пакувальних комплектiв, якi використовуються для перевезення
радiоактивних матерiалiв, повинна бути пiдтверджена в установленому порядку.

2.3. У разi виникнення будь-яко'i ситуацii або обставин, якi привели до порушень
норм i правил радiацiйно'i безпеки, або у випадку радiацiйно'i аварй при перевезеннi
радiоактивних матерiалiв, у тому числi при 'ix втрап або крадiжцi, лiцензiат повинен:

- протягом години поiнформувати ДСНС, МВС, маз, мiсцеву державну адмiнiстрацiю,
орган икцевого самоврядування та оперативного чергового Держатомрегулювання
(телефон: (044) 254-43-34);

- розпочати належнi дГi з усунення порушень i лiквiдацГiух наслiдкiв;

- протягом трьох днiв У письмовiй формi надати до Держатомрегулювання звiт про
виявленi причини, вжитi заходи та дП по усуненню наслiдкiв;

- провести службове розслiдування причин та обставин порушень або аварН та по
ЙОГО закiнченню надати до Держатомрегулювання письмовий звiт про результати
розслiдування.
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