
Результати дозвільної діяльності територіальних інспекцій з ядерної та 

радіаційної безпеки (на правах самостійного управління) 

Держатомрегулювання у січні 2021 року 

 

У Північно-західній інспекції з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного 

управління) Держатомрегулювання у січні 2021 року відбулось 3 засідання Ліцензійної 

комісії, з урахуванням рекомендацій яких прийнято відповідні рішення щодо ліцензування: 

Від 20 січня 2021 року (протокол № ПЛК-1/34-07) – розглянуто 6 ліцензійних справ: 

– видача ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

1) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «СЛАВУТСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА 

ЛІКАРНЯ ІМ. Ф.М. МИХАЙЛОВА» СЛАВУТСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ (Хмельницька обл., 

місто Славута); 

2) КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «РОЖИЩЕНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» РОЖИЩЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ (Волинська 

обл., Рожищенський р-н, місто Рожище); 

– внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1) КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ДЯДЬКОВИЦЬКА 

РАЙОННА ЛІКАРНЯ» РІВНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ (Рівненська обл., Рівненський р-н, 

село Дядьковичі) /продовження терміну дії ліцензії; зміна найменування ліцензіата/; 

2) КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «САРНЕНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ (Рівненська обл., 

Сарненський р-н, місто Сарни) /поширення дії ліцензії на додаткове ДІВ, щодо поводження з 

яким встановлені умови ліцензії; зміна найменування ліцензіата/; 

– переоформлення ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 

ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР» РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

Рівненська обл., місто Рівне); 

2) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «РОКИТНІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА 

ЛІКАРНЯ» РОКИТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Рівненська обл., 

Рокитнівський р-н, селище міського типу Рокитне). 

Від 22 січня 2021 року (протокол № ПЛК-2/34-07) – розглянуто 1 ліцензійну справу: 

– переоформлення ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1) КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ «МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 2» РІВНЕНСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ (Рівненська обл., місто Рівне). 

Від 28 січня 2021 року (протокол № ПЛК-3/34-07) – розглянуто 7 ліцензійних справ: 

– видача ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

1) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКЕН» (Тернопільська обл., 

місто Тернопіль); 

2) КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МЕЛЬНИЦЕ-

ПОДІЛЬСЬКА СЕЛИЩНА ЛІКАРНЯ» МЕЛЬНИЦЕ-ПОДІЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

БОРЩІВСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ (Тернопільська обл., Борщівський 

р-н, селище міського типу Мельниця-Подільська); 

– внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 



1) КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ІЗЯСЛАВСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» (Хмельницька обл., Ізяславський р-н, місто Ізяслав) 

/поширення дії ліцензії на додаткове ДІВ, щодо поводження з яким встановлені умови ліцензії; 

зміна найменування ліцензіата/; 

2) УПРАВЛІННЮ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (Волинська 

обл., місто Луцьк) /продовження терміну дії ліцензії/; 

3) КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ТЕРНОПІЛЬСЬКА 

МІСЬКА ДИТЯЧА КОМУНАЛЬНА ЛІКАРНЯ» (Тернопільська обл., місто Тернопіль) 

/поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, щодо поводження з яким встановлені умови ліцензії/; 

– переоформлення ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1) КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗБОРІВСЬКА ЛІКАРНЯ» 

ЗБОРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Тернопільська обл., Зборівський р-н, місто Зборів); 

– відмова у видачі ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОСКАН24» 

(Тернопільська обл., Тернопільський район, село Смиківці) /відсутність та недостатність 

документів, що підтверджують відповідність фінансових, матеріальних, інших ресурсів, 

організаційної структури та персоналу; неспроможність забезпечити дотримання умов 

провадження заявленого виду діяльності; наявність в поданих документах недостовірної або 

перекрученої інформації/. 

 

У Центральній інспекції з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного 

управління) Держатомрегулювання у січні 2021 року відбулося 2 засідання Ліцензійної 

комісії, з урахуванням рекомендацій яких були прийняті відповідні рішення щодо 

ліцензування. 

Видано 2 ліцензії на право провадження діяльності використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

- ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОДНІПРО»; 

- ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАДОН МЕД». 

Внесено зміни та переоформлено 2 ліцензії на право провадження діяльності з 

використання джерел іонізуючого випромінювання: 

- КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ 

М. ОЛЕКСАНДРІЇ» ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (виявлення у процесі 

провадження діяльності обставин, що потребують перегляду та зміни умов ліцензії, намір 

поширити дію ліцензії на додаткові джерела іонізуючого випромінювання, щодо поводження 

з якими встановлені умови ліцензії, та зміна місця провадження окремих видів діяльності у 

сфері використання ядерної енергії); 

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НОВГОРОДКІВСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» НОВГОРОДКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ (зміна місцезнаходження ліцензіата, реорганізація 

ліцензіата).  

Внесено зміни до 3 ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КІРОВОГРАДСЬКИЙ 

ОБЛАСНИЙ ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ» (зміна найменування ліцензіата); 

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» (зміна 

найменування ліцензіата); 



- КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ШИРОКІВСЬКА ЛІКАРНЯ» ШИРОКІВСЬКОЇ 

СЕЛИЩНОЇ РАДИ (зміна найменування, місцезнаходження ліцензіата (без зміни місця 

провадження діяльності). 

 

У Східній інспекції з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління) 
Держатомрегулювання у січні 2021 року відбулось 3 чергових засідання Ліцензійної комісії, 
з урахуванням рекомендацій яких прийнято відповідні рішення щодо ліцензування: 

 
 

- 13 січня 2021 року (протокол № ПЛК-1/39-12) – розглянуто 6 ліцензійних справ: 
 
Видача ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 
1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР 

ЗДОРОВ'Я" (Харківська обл., місто Харків). 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "МІСЬКА ДИТЯЧА 

ПОЛІКЛІНІКА № 13" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Харківська обл., місто Харків) 

/подовження терміну дії ліцензії/; 

2. ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ФЛОРІС-С" (Сумська обл., місто Суми) 

/поширення дії ліцензії на додаткове ДІВ, щодо поводження з яким встановлені умови ліцензії/; 

3. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ХОРОЛЬСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ХОРОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ (Полтавська обл., Хорольський р-н, місто Хорол) /подовження терміну дії ліцензії/; 

4. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ЯМПІЛЬСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ЯМПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ (Сумська обл., Ямпільський р-н, селище міського типу Ямпіль) /подовження терміну 

дії ліцензії/; 

5. ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ КРІВЦОВІЙ ІРИНІ АНАТОЛІЇВНІ (Харківська 

обл., місто Харків) /поширення дії ліцензії на додаткове ДІВ, щодо поводження з яким встановлені 

умови ліцензії/. 

 

- 20 січня 2021 року (протокол № ПЛК-2/39-12) – розглянуто 2 ліцензійні справи: 

 

Видача ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОДІАГНОСТИК ПП" 

(Харківська обл., місто Харків). 

 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 
1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДСОЮЗ+" (Сумська 

обл., місто Суми) /поширення дії ліцензії на додаткове ДІВ, щодо поводження з яким встановлені 
умови ліцензії/. 

 
- 27 січня 2021 року (протокол № ПЛК-3/39-12) – розглянуто 6 ліцензійних справ: 
 



Видача ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

1. ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ КОРБАНЮ ВАДИМУ ВІКТОРОВИЧУ 

(Харківська обл., місто Харків). 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ КОНОТОПСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ "КОНОТОПСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ІМ. АКАДЕМІКА 

МИХАЙЛА ДАВИДОВА" (Сумська обл., місто Конотоп) /поширення дії ліцензії на додаткове ДІВ, 

щодо поводження з яким встановлені умови ліцензії/; 

2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "КЛІНІЧНИЙ 

ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК ПРЕСВЯТОЇ ДІВИ МАРІЇ" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Сумська 

обл., місто Суми) /виявлення у процесі провадження діяльності обставин, що потребують 

перегляду і зміни умов ліцензії/; 

3. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "РЕШЕТИЛІВСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ РЕШЕТИЛІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" 

(Полтавська обл., Решетилівський район, місто Решетилівка) /подовження строку дії ліцензії, 

поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, щодо поводження з якими встановлені умови ліцензії, зміна 

найменування Ліцензіата, виявлення обставин, що потребують перегляду і зміни умов ліцензії/; 

4. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "МІСЬКА 

ПОЛІКЛІНІКА №17" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Харківська обл., місто Харків) 

/подовження строку дії ліцензії/; 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "СЕМЕНІВСЬКА ЛІКАРНЯ" СЕМЕНІВСЬКОЇ 

СЕЛИЩНОЇ РАДИ ТА ОБОЛОНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ (Полтавська обл., Семенівський 

район, селище міського типу Семенівка) / подовження строку дії ліцензії, зміна найменування 

Ліцензіата/. 

 

У Південно-східній інспекції з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного 

управління) Держатомрегулювання у січні 2021 року були проведені засідання ліцензійної 

комісії, на яких були розглянуті та прийняті, відповідно до наказів Держатомрегулювання, 

рішення стосовно: 

- видачі ліцензії КНП «ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» ЗАПОРІЗЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ; 

- внесення змін до ліцензії КНП «ПОЛОГІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ 

ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ» ПОЛОГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ 

ОБЛАСТІ (продовження строку дії ліцензії та поширення дії ліцензії на додаткове ДІВ); 

- внесення змін до ліцензії КНП «НОВОМИКОЛАЇВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА 

ЛІКАРНЯ» НОВОМИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(продовження строку дії ліцензії); 

- внесення змін до ліцензії КНП «МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 6» ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ (поширення дії ліцензії на додаткове ДІВ); 

- внесення змін до ліцензії КНП «ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК № 3» ЗАПОРІЗЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ (поширення дії ліцензії на додаткове ДІВ); 

- внесення змін до ліцензії КНП «СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКЕ РАЙОННЕ 

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ» (поширення дії ліцензії на додаткове 

ДІВ); 

- внесення змін до ліцензії КНП «СЕЛИДІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» 

СЕЛИДІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (поширення дії ліцензії на додаткове ДІВ); 



- ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЛІЦЕНЗІЇ КНП «МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 3» КРАМАТОРСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ (поширення дії ліцензії на додаткове ДІВ); 

- внесення змін до ліцензії ТОВ «УЧБОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР» (продовження строку 

дії ліцензії); 

- переоформлення та внесення змін до ліцензії ПП «ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ 

ЦЕНТР» (поширення дії ліцензії на додаткове ДІВ та зміна місця провадження 

діяльності); 

- анулювання ліцензії ТОВ «АІНС». 

 

 

Північною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного 

управління) Держатомрегулювання у січні 2021 року винесено на розгляд Ліцензійної комісії 

Держатомрегулювання та розглянуто 16 ліцензійних справ, з урахуванням рекомендацій якої 

прийняті відповідні рішення щодо ліцензування. 

         Видано 5 ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

         ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР                                

ІМ. АК. Ю. П. СПІЖЕНКА» 

         ДЕРЖАВНОМУ ЗАКЛАДУ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА МЕДИКО-САНІТАРНА ЧАСТИНА 

№ 11 МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ» 

         КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ 

ДИТЯЧИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР» ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ 

         ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «АКТИВ-МЕД» 

         ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗДОРОВА РОДИНА 

ПЛЮС»  

         Внесено зміни до 11 ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

        КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ПОДІЛЬСЬКИЙ 

РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОНКОЛОГІЇ» 

         КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 

ЛІКАРНЯ ІМ.О.Ф.ГЕРБАЧЕВСЬКОГО» ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

         КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

РАДИ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ» 

          ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІКУВАЛЬНО-

ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР «МЕДІЛЮКС» 

         ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІНМЕДІКАЛ» 

         КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «СЕМЕНІВСЬКА 

МІСЬКА ЛІКАРНЯ» СЕМЕНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

          НАЦІОНАЛЬНА ДИТЯЧА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЛІКАРНЯ «ОХМАТДИТ» МОЗ 

УКРАЇНИ 

         АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

«ЧЕРКАСИГАЗ» 

         АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

«ВІННИЦЯГАЗ»           

         КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КОРОСТИШІВСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ІМ. Д.І.ПОТЄХІНА» КОРОСТИШІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ» 

         КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КИЇВСЬКИЙ 

ОБЛАСНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР 



 

 

У Західній інспекції з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного 

управління) Держатомрегулювання у січні 2021 року були проведені засідання ліцензійної 

комісії, на яких були розглянуті та прийняті, відповідно до наказів Держатомрегулювання, 

рішення: 

1. Про видачу ліцензій: ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ЗАХІДТЕХМЕД". 

2. Про внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання ДІВ у 

зв’язку із наміром поширити її дію на додаткове ДІВ: КНП "МУКАЧІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

РАЙОННА ЛІКАРНЯ", КНП “НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ” 

НОВОРОЗДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, КНП "КІЦМАНСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА 

ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ", КНП "ГАЛИЦЬКА ЛІКАРНЯ" ГАЛИЦЬКОЇ 

РАЙОННОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, КНП "БРОДІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

РАЙОННА ЛІКАРНЯ БРОДІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ", ТОВ 

"ПРИКАРПАТСЬКИЙ ЦЕНТР ЯДЕРНОЇ МЕДИЦИНИ", КНП ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

РАДИ "ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙН ТА РЕПРЕСОВАНИХ 

ІМ.Ю.ЛИПИ", ОКНП "БУКОВИНСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР", КНП 

"СНЯТИНСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ'' СНЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, КНП 

"ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ", 

КНП "МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, КНП "ЛІКУВАЛЬНО-

ПРОФІЛАКТИЧНА УСТАНОВА МІЖГІРСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ МІЖГІРСЬКОЇ 

РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ". 

3. Про внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання ДІВ у 

зв’язку із наміром продовжити строк дії ліцензії: КНП "НАДВІРНЯНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

РАЙОННА ЛІКАРНЯ" НАДВІРНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ, ТОВ "НАУКОВО-

ВИРОБНИЧА ФІРМА "ЗОНД". 

4. Відмовлено у переоформленні ліцензій на право провадження діяльності з 

використання джерел іонізуючого випромінювання на підставі ст. 13 Закону України «Про 

дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»: 

- ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬН ІСТЮ НАУКОВО -

ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС "КАМЕЯ" ; 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "УЖГОРОДСЬКИЙ 

МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК" УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. 

Західною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного 

управління) Держатомрегулювання поінформовано заявників про прийняті рішення. 

 

 

У Південній інспекції з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного 

управління) Держатомрегулювання у січні 2021 року відбулось 3 чергових засідання 

Ліцензійної комісії, з урахуванням рекомендацій яких прийняті відповідні рішення щодо 

ліцензування: 

- 15 січня 2021 року (протокол № ПЛК-01/36-12) – розглянуто 3 ліцензійних справи: 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "МИКОЛАЇВСЬКИЙ 

ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ" МИКОЛАЇВСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ (місто Миколаїв) (поширення дії ліцензії на додаткове ДІВ, щодо 

поводження з яким встановлені умови ліцензії); 



2. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА МИКОЛАЇВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ "МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 5" (місто Миколаїв) (поширення дії ліцензії на 

додаткові ДІВ, щодо поводження з якими встановлені умови ліцензії). 

Внесення змін та переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з 

використання джерел іонізуючого випромінювання: 

1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІТІ НЕТ-ЛАБ" (місто 

Одеса) (зміна місця провадження діяльності, поширення дії ліцензії на додаткове ДІВ, 

щодо поводження з яким встановлені умови ліцензії). 

- 21 січня 2021 року (протокол № ПЛК-02/36-12) – розглянуто 3 ліцензійних справи: 

Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 
1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИКГРУП" (місто 

Херсон). 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ОЛЕШКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА 

ЛІКАРНЯ" ОЛЕШКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(Херсонська обл., Олешківський р-н, місто Олешки) (поширення дії ліцензії на 

додаткове ДІВ, щодо поводження з яким встановлені умови ліцензії); 

2. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА 

КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (місто Херсон) (поширення 

дії ліцензії на додаткові ДІВ, щодо поводження з якими встановлені умови ліцензії, 

виявлення у процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляду і 

зміни умов ліцензії). 

- 28 січня 2021 року (протокол № ПЛК-03/36-12) – розглянуто 4 ліцензійних справи: 

Видача ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 
1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДЕЯ" (місто Одеса); 
2. КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ ВІДНОВНОГО 

ЛІКУВАННЯ" ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (місто Херсон). 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД РОЗДІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ "РОЗДІЛЬНЯНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" (Одеська обл., Роздільнянський район, місто 

Роздільна) (зміна найменування ліцензіата, поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, 

щодо поводження з якими встановлені умови ліцензії); 

2. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "МИКОЛАЇВСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ" (місто 

Херсон) (поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, щодо поводження з якими 

встановлені умови ліцензії). 

 


