Інформація щодо діяльності Державного підприємства «Державний науковотехнічний центр з ядерної та радіаційної безпеки» за І квартал 2015 року на
виконання наказу Мінекономрозвитку від 11.02.2015 №116 «Про затвердження
Методичних рекомендацій щодо забезпечення прозорості діяльності суб'єктів
господарювання державного сектору економіки»
Державне підприємство «Державний науково-технічний центр з ядерної та
радіаційної безпеки» (ДНТЦ ЯРБ) створено в лютому 1992 року відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 3 лютого 1992 року № 52 з метою
науково-технічної, експертної та інформаційно-аналітичної підтримки діяльності
регулюючого органу, яким сьогодні є Державна інспекція ядерного регулювання
України (далі – Держатомрегулювання). Починаючи з 2008 року ДНТЦ ЯРБ має
статус подвійного підпорядкування: Держатомрегулюванню та НАН України.
Стратегічними цілями ДНТЦ ЯРБ є:
1) Участь у вдосконаленні нормативної бази з ядерної та радіаційної безпеки
з урахуванням уроків аварії на АЕС «Фукусіма-1» й сучасних міжнародних
стандартів, а також гармонізація діючих в Україні норм і правил з ядерної та
радіаційної безпеки з референтними рівнями WENRA.
2) Науково-технічний супровід регулюючих рішень щодо реалізації заходів
«Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних
електростанцій», виконання переоцінки безпеки та оцінки експлуатаційної безпеки
діючих енергоблоків АЕС і дослідницьких ядерних установок.
3) Експертно-аналітична підтримка здійснення регулюючого супроводу
будівництва та введення в експлуатацію нових ядерних установок.
4) Експертна та науково-технічна підтримка перетворення об’єкта «Укриття»
на екологічно безпечну систему, будівництва об’єктів, призначених для
поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами,
зняття з експлуатації ядерних установок, виробництва джерел іонізуючого
випромінювання та їх використання в медицині, науці та промисловості, діяльності
з переробки уранових руд.
5) Науково-технічна підтримка наглядової функції державного регулювання.
6) Удосконалення методологій і розрахункових моделей оцінки безпеки
ядерних установок, сховищ та установок поводження з РАВ, а також розвиток
розрахунково-аналітичних можливостей оцінки безпеки нових ядерних установок.
7) Зміцнення конкурентних позицій підприємства на внутрішньому та
зовнішньому ринках.
Місією ДНТЦ ЯРБ є всебічна науково-технічна підтримка державного
регулювання ядерної та радіаційної безпеки в Україні, спрямованого на захист
населення та довкілля від радіаційного впливу техногенного походження.
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Основні завдання ДНТЦ ЯРБ:
участь у розвитку нормативно-правової бази з ядерної та радіаційної
безпеки;
наукове, аналітичне та експертне супроводження процесів державного
регулювання діяльності, пов’язаної з використанням ядерної енергії;
оцінка поточного стану ядерної та радіаційної безпеки ядерних
установок і безпеки використання радіаційних технологій, оцінка ризику їх
використання;
розвиток інструментарію для здійснення аналізу та оцінки безпеки
використання ядерної енергії.
У І кварталі 2015 року обсяг виконання експертиз ядерної та радіаційної
безпеки підприємством склав 79,1 % від загального обсягу виконання.
Основним вітчизняним контрагентом ДНТЦ ЯРБ є ДП «НАЕК «Енергоатом»
з його відокремленими підрозділами, для яких у звітному кварталі було виконано
32,7 % робіт від загального обсягу виконання.
Значний обсяг робіт підприємство виконує в рамках програм та угод
міжнародної технічної допомоги Україні, які фінансуються, в основному, коштом
Європейського банку реконструкції та розвитку, Комісії Європейських
Співтовариств та Комісії ядерного регулювання США. Роботи, виконані за квартал
у рамках міжнародної технічної допомоги, склали 48,3 %.
Чисельність працівників та заробітна плата в І кварталі 2015 року
Одиниця Значення
Показники
виміру
показників
Загальна чисельність працівників
осіб
223
у тому числі: керівних працівників

осіб

67

Загальний фонд оплати праці

тис. грн.

10 781,4

Середньомісячна заробітна плата усіх працівників

гривень

16 116

Середньомісячна
заробітна
плата
керівних
гривень
26 891
працівників
Заборгованості із виплати заробітної плати протягом І кварталу 2015 року
підприємство не мало.
Основні фінансові показники, що характеризують діяльність ДНТЦ ЯРБ за
період І кварталу протягом 2013 -2015 років.
Фактичні значення
Оптимальні
показників за І квартал:
Показники
значення
2013
2014
2015
показників
року
року
року
Коефіцієнт
рентабельності
>0
0,101
0,103
0,1
діяльності
2

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,2 – 0,35 та
1,76
більше

1,43

1,51

Коефіцієнт поточної ліквідності

>1

5,35

4,63

4,0

Коефіцієнт рентабельності активів

збільшення

0,028

0,029

0,04

У І кварталі 2015 року в ДНТЦ ЯРБ було сплачено до державного бюджету
254,3 тис. грн. податку на прибуток; нараховано відрахувань частини чистого
прибутку до державного бюджету 350,0 тис. грн. та сплачено – 148,3 тис. грн.
Керівний склад ДНТЦ ЯРБ у І кварталі 2015 року налічував 7 осіб, а саме:
директор Шевченко І.А.;
перший заступник директора Печериця О.В.;
заступник директора з оцінки безпеки Інюшев В.В.;
заступник директора з наукових питань Носовський А.В.;
заступник директора з фінансово-економічних питань Бондарчук П.А.;
директор Славутицької філії ДНТЦ ЯРБ Нефьодов О.С.;
директор Харківської філії ДНТЦ ЯРБ Трубчанінов С.О.
Середньооблікова кількість штатних працівників ДНТЦ ЯРБ у І кварталі
2015 року становила 233 особи. Середній вік персоналу ДНТЦ ЯРБ складає 43
роки.
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