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Стосовно порядку та розміру плати за 

державну реєстрацію джерел іонізуючого 

випромінювання 

 Керівникам підприємств, установ 

та організацій,  

фізичним особам-підприємцям  – 

власникам джерел іонізуючого 

випромінювання 
 

Згідно з пунктом 42 „Порядку державної реєстрації джерел іонізуючого випромінювання”, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. № 1718 (із змінами та 

доповненнями), збір за реєстрацію радіонуклідних ДІВ справляється у розмірі 0,1 прожиткового 

мінімуму на одну працездатну особу з розрахунку на місяць, встановленого законом України на 

1 січня поточного року, за реєстрацію генераторів випромінювання (нерадіонуклідних ДІВ) – у 

розмірі 0,07 зазначеного прожиткового мінімуму. 

Статтею 7 Закону України „Про Державний бюджет України на 2021 рік” прожитковий 

мінімум на одну працездатну особу з 1 січня 2021 року визначений у сумі 2270 грн. Таким чином 

розмір реєстраційного збору в 2021 році складає: 

за реєстрацію одного радіонуклідного джерела  -  227 грн.; 

за реєстрацію однієї нерадіонуклідної установки чи пристрою, що генерує іонізуюче 

випромінювання (у тому числі рентгенустановки) – 158.9 грн. 

Відповідно до Додатка 1 вказаного Закону зарахування надходжень до державного 

бюджету здійснюється за кодом класифікації доходів бюджету 22012300 „Плата за державну 

реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання (реєстраційний збір)”.  

Для отримання реквізитів рахунків для сплати реєстраційного збору необхідно звернутися 

до територіальних органів Державної казначейської служби України за місцем реєстрації 

платника. 

У графі „Призначення платежу” платіжних доручень зазначення коду 22012300 є 

обов’язковим. 

Реєстраційний збір сплачується за окремі джерела та джерела, що знаходяться в установках 

або приладах,  і які використовуються, зберігаються чи законсервовані.  

На кожне джерело заповнюється форма реєстраційної картки (РК), в залежності від виду 

джерела, а саме: для радіонуклідних джерел - «Форма реєстраційної картки закритого джерела 

іонізуючого випромінювання»; для наборів зразкових радіонуклідних джерел - «Форма 

реєстраційної картки набору зразкових джерел іонізуючого випромінювання»; для прискорювачів, 

рентгенівських апаратів, томографів тощо - «Форма реєстраційної картки нерадіонуклідної 

установки чи пристрою, що генерує  іонізуюче випромінювання». Кожна форма роздруковується з 

обох боків одного аркуша. 

Для державної реєстрації ДІВ в Регістр направляється супровідний лист, до якого 

додаються: 

копія платіжного доручення на сплату реєстраційного збору з відміткою банка про 

проведення платежу; 

2 примірника реєстраційної картки на кожне окреме джерело; 

 копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 

(ЄДРПОУ), що видається управліннями статистики, - для юридичних осіб; копія облікової 

картки платника податків чи копія паспорта  (для фізичних осіб). 

 

Керівник Головного 

реєстрового центру                                                                                

Державного регістру ДІВ 

  

Є.С. Полковніченко 

 
 


