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Заява
про політику Державного підприємства
«Державний науково – технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки»
щодо науково-технічної діяльності в сфері забезпечення безпеки
використання ядерної енергії

Державне підприємство «Державний науково-технічний центр з ядерної та
радіаційної безпеки» (далі - ДНТЦ ЯРБ) є невід’ємним елементом системи державного
регулювання ядерної та радіації безпеки в сфері використання ядерної енергії в мирних
цілях.
ДНТЦ ЯРБ протягом багатьох років здійснює науково-технічну, експертну та
інформаційно-аналітичну підтримку державного органу регулювання ядерної та
радіаційної безпеки України, яким сьогодні є Державний комітет ядерного регулювання
України.
ДНТЦ ЯРБ розглядає пріоритет безпеки як основний принцип своєї діяльності.
ДНТЦ ЯРБ підтримує і стимулює формування культури безпеки серед своїх
працівників.
З метою вдосконалення своєї основної діяльності та ефективного зростання
наукового потенціалу ДНТЦ ЯРБ послідовно докладає зусиль до опанування нових
напрямів технічної оцінки, нормування та регламентації безпеки, застосування сучасних
методологій та методик, оснащення підприємства програмно-обчислювальними
комплексами, інформаційними системами та базами даних, а також до розвитку та
запровадження системи управління якістю в усі напрямки діяльності та виробничі
процеси.
ДНТЦ ЯРБ у кадровій політиці встановлює пріоритет щодо системної підготовки
та підвищення кваліфікації персоналу для створення на підприємстві колективу
висококваліфікованих спеціалістів-експертів, здатних вирішувати найскладніші питання
регулювання та забезпечення безпеки.
ДНТЦ ЯРБ співпрацює з провідними національними та міжнародними науковотехнічними організаціями, що дозволяє впроваджувати та використовувати у
повсякденній практиці найкращі сучасні підходи, технології і методики та досягати
позитивних результатів. Здійснення за останні кілька років спільних науково-технічних
розробок і проектів з провідними науковими та проектними організаціями, вченими та
інженерами ядерної галузі сприяло ставленню високого рівня професіоналізму експертів
ДНТЦ ЯРБ.
Для підвищення ефективності й подальшого зростання науково-технічного
потенціалу в 2008 році ДНТЦ ЯРБ надано статусу подвійного підпорядкування —
Державному комітету ядерного регулювання України та Національній академії наук
України. ДНТЦ ЯРБ внесений до Державного реєстру наукових установ, яким надається

підтримка держави. Зазначене дозволило розширити спектр науково-технічної та
інформаційно-аналітичної діяльності.
ДНТЦ ЯРБ не виконує роботи на замовлення промислових структур, результати
яких, згідно з законодавством України, підлягають обов’язковому проведенню
державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки.
При здійсненні експертної діяльності ДНТЦ ЯРБ керується принципами
відповідальності, запобігання конфлікту інтересів, об’єктивності та незалежності від
експлуатуючих організації і ліцензіатів.
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