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![!яльн|сть з використання д}(ерел |он|зуюного випром|нювання !д!в! ма€
зд|йснговатись л!ценз|атом зг!дно 3 "8имогами та умовами 6езпеки (л!ценз|йними
умовами) провад)[(ення д!яльност! з використання А|8", затвердх(еними наказом
||ерхсатомрецлк)вання в|д о2.\2.о2 ш9 125, 3аре€строваними в й|н|стерств] юстиц|!
}кра|ни !7.!2.о2за ш9 97817266.

Розд]л 1'
перел|к документ!в, на п]дстзв! яких поийлято о|шення про переоформлещн8 л|ценз||:

1.1 3аяви тов <ЁпАм)> на переоформлення л!ценз[[ на право провар!(ення д!яльност!з
використання {|18 |лисг в1д 27.97.99 ш9 05/04\| та внесення зм|н до л|ценз|| на право
провад)кення д|яльност| з використання А13 |лпсти в!д 03.10.11 ш9 о5|\59ц в|д 10.08'16
?{2 051\7891;

1.2 .|!!ценз!я сер|| ов ш9 000з58 на право провадх(ення д!яльност! з використання
![18, переоформлена €х!дною дерх(авною !нспекц|е:о з ядернот та рад|аш!йно! 6езпеки
Аерх<атомрецл}овання в!д 19.08.@9;

1.з (оп!я €татуц тов <ЁпАй>>, зареестрованого 8иконавчим ком|тетом )(арк|всько[
м |сько1 ради )(а рк! всько] о6ласт| в1 д 24.@2.12, реестра ц1йнпй ш9 1480 105 0006044606;

1.4 3в|т про анал!з 6езпеки провад)!(ення д|яльност| з використання дтв
в 1Ф8 <<ЁпАм>>, затверд}(ений в|д 10.08.16, !з доданими документами;

1.5 }!астанова щодо за6езпечення якост! при поводх(ен| з {|18, затверд)кена
в|д|7.!2'|3;

1.6 1нструкц!я щодо д!й персоналу у випадку Рад|ац!йно| авар|| при проведенн|
рентген | всько| дефектоскоп !|) затвердх(ена в!д 1 3. 06. 14;

\.7 Аов|дка про квал|ф|кац!:о персоналу 1Ф8 <<ЁпАм>> у сфер| використання
ядернот енерг|1;

1.8 |'!ерел!к [1ф як! тов <ЁпА}4>> використову€;
1.9 (оп|я сан!тарного паспорта на право ро6оти з А1Б в1д 26.97.14 ш9 89-2о\4'

виданого [оловним управл!ння м {|еряссанеп|дсл:рк6и у [арк|вськ| й о6ласт|1
1.10Аов|дка тов <<ЁпАм>> в|д 10.08.16 ш905/1788 про ф|нансов| мох<ливост]

в|дшкодування з6итк!в, завданих рад|ац!йно:о авар!ею, що мо}ке статися п!д час
провадя(ення д]яльност| з [18, власними ко[цтами;

1.11Акт !нспекц!йного о6стех(ення в!д 15'09.16 ш9 о|-|9|\2| стану рад!ац!йно1
6езпеки в 1@8 <<впАм>>, проведеного €х!днок) дерх(авно:о !нспекц]е:о з ядерно1 та
рад|ац| йно| 6езпеки []ерх<атомрецл }ова ння;

1.12 Ёаказ €х!дно| дерх<авно] |нспекц|| з ядерно1 та рад!ац|йно| 6езпеки
[ерх<атомрецлк)вання в|д 16.09.16 ш9 |4'л ..[1ро прийняття р|шень щодо
л|цензування>>.

Розд!л 2.
9мови провадх<ення д|яльност!

2.\ [|е:о л|ценз!е:о дозволя€ться використання д1в _ пристро1в, що генеру}оть
рентген!вське випром| н :овання, в мех(ах 3азначен их ни)+(че па раметр! в :

- апарат рентген!вський !мпульсний наносекундний автономний Арина-02, максимальна
прискорювальна напруга 170 к3;

- апарат рентген!вський !мпульсний наносекундний автономний Арина-05-2[т4, максимальна
прискорювальна напруга 160 к8.

|!ри цьому дозволяк)ться наступн| ву1Аи ро6|т: експлуатац!я та з6ер!гання д1в,
призначених для використання.

2,2 у раз| виникнення 6удь_яко! ситуац!| а6о о6ставин, як! привели чи мох(уть
привести до пору]цень норм | правил рад|ац!йно| 6езпеки, а6о у випадку рад!ац|йно1
авар||, в тому нисл|, при втрат| а6о крап!х<ш| дх(ерел !он!зуюного випром!н:овання,
/!!ценз|ат повинен протягом до6и про!нформувати [ер>кавну |нспекц|:о ядерного
рецл}овання }кра[ни 3а телефоном (о44) 254-43-34 та €х!дну дер)!(авну ]йспекц|:о
з ядерно] та рад!ац!йно] 6езпеки ||ерх<атомрецлювання за телефонами
(057) 7о5-45-27 | 7о5-45-28, (067) 695-5з-58.

Розд!л 3.
перел!к посадових ос|6, до слун(6ових о6овъзк!в яких нале)кить зд

ооган|зац|йно-розпорядчих функц!й, пов'язаних |з за6езпеченням рад!ац!-йно1 6езпеки
Фсо6а, до слуя<6ових о6ов'язк|в яко| нале}(ить зд!йснення орган!зац!йно-

розпорядчих функц|й, пов'язаних !з за6езпеченням рад|ац!йно| 6езпеки - техн!
директор |_ренка ]ъ,!икола Антонович /наказ в!д 15.05.14 ш9 о62з|о!|о5|.
€тор.3 з 3 3аступник начальника €хйно! дерлс|нс


