
 

Результати дозвільної діяльності міжрегіональних інспекцій з ядерної та радіаційної 
безпеки (на правах самостійного управління) Держатомрегулювання у липні 2021 року  

 

 
У Східній інспекції з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління) 

Держатомрегулювання у липні 2021 року відбулось 4 чергових засідання Ліцензійної комісії, 
з урахуванням рекомендацій яких прийнято відповідні рішення щодо ліцензування: 

 
 

- 09 липня 2021 року (протокол № ПЛК-21/39-12) – розглянуто 5 ліцензійних справ: 

 

Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 
1. ПРИВАТНІЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧІЙ ФІРМІ "АНКОР-ТЕПЛОЕНЕРГО"  (Харківська обл., 

місто Харків). 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 
1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 4" 

СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Сумська обл., місто Суми) /поширення дії ліцензії на додаткове ДІВ, щодо 
поводження з яким встановлені умови ліцензії, виявлення у процесі провадження діяльності обставин, що 
потребують перегляду і зміни умов ліцензії/; 

2. ФІЗІЧНІЙ ОСОБІ -ПІДПРИЄМЦЮ БАЙЗУЛЬДІНІЙ АЛЛІ БУЛАТІВНІ  (Харківська обл., 
місто Харків) /подовження строку дії ліцензії/; 

3. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
"ОБЛАСНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ САНАТОРІЙ "РІПКИ" (Харківська обл., Богодухівський р-н, село 
Ріпки) /подовження строку дії ліцензії/; 

4. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАРКІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ 
КОЛЕДЖ" (Харківська обл., місто Харків) /подовження строку дії ліцензії/. 

 
- 16 липня 2021 року (протокол № ПЛК-22/39-12) – розглянуто 5 ліцензійних справ: 

 

Внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 
1. ФІЗІЧНІЙ ОСОБІ – ПІДПРИЄМЦЮ РИБАСУ МИКОЛІ МИХАЙЛОВИЧУ (Харківська обл., 

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

2. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДСОЮЗ+» (Сумська обл., місто 
Суми ) / виявлення у процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляду і зміни умов 
ліцензії /; 

3. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ОХТИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
«ОХТИРСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» (Сумська обл., місто Охтирка) /виявлення у 
процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляду і зміни умов ліцензії/; 

4. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
«ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР» (Харківська обл., місто Харків) 
/подовження строку дії ліцензії/. 

Внесення змін та переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання 

джерел іонізуючого випромінювання: 
1. КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ 

ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» (Полтавська обл., 
Полтавський район, село Супрунівка) /реорганізація Ліцензіата, зміна місця провадження окремих 
видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, щодо 
поводження з якими встановлені умови ліцензії/. 

Анулювання ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 
випромінювання: 

1. Лубенському обласному протитуберкульозному диспансеру (Полтавська обл., місто Лубни) 
/ліквідація Ліцензіата - юридичної особи/; 

2. ГАДЯЦЬКОМУ ОБЛАСНОМУ ТУБЕРКУЛЬОЗНОМУ САНАТОРІЮ (Полтавська обл., місто 
Гадяч) /ліквідація Ліцензіата - юридичної особи/; 

3. Великосорочинському обласному кістково-туберкульозному санаторію (Полтавська обл., 



Миргородський р-н, село Великі Сорочинці) /ліквідація Ліцензіата - юридичної особи/. 

 
- 21 липня 2021 року (протокол № ПЛК-23/39-12) – розглянуто 5 ліцензійних справ: 

 

Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 
1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "МЕДІКАЛ 

АДВАНСТ" (Харківська обл., місто Харків); 

2. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МИРГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ 
ЗАВОД "АРМАПРОМ" (Полтавська обл., місто Миргород). 

Внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

 

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ШОСТКИНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ШОСТКИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  (Сумська обл., місто 

Шостка) /виявлення у процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляду і зміни умов 

ліцензії/; 

2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ БОГОДУХІВСЬКІЙ 

ЦЕНТРАЛЬНІЙ РАЙОННІЙ ЛІКАРНІ БОГОДУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Харківська обл., 

Богодухівський р-н, місто Богодухів) /виявлення у процесі провадження діяльності обставин, що потребують 

перегляду і зміни умов ліцензії /. 

Внесення змін та переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання 

джерел іонізуючого випромінювання: 
1. КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ 

МЕДИЧНИЙ КАРДІОВАСКУЛЯРНИЙ ЦЕНТР ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" (Полтавська обл., 
місто Полтава) /виявлення у процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляду та 
зміни умов ліцензії, зміна місця провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної 
енергії)/. 

- 28 липня 2021 року (протокол № ПЛК-24/39-12) – розглянуто 3 ліцензійні справи: 

Внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

 

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА 

КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Сумська обл., місто Суми) /виявлення у процесі 

провадження діяльності обставин, що потребують перегляду і зміни умов ліцензії/; 

2. ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ 

"МИРГОРОДКУРОРТ" (Полтавська обл., місто Миргород) /подовження строку дії ліцензії/; 

3. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ЛОЗІВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ 

МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ" ЛОЗІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (Харківська обл., 

місто Лозова) /виявлення у процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляду і зміни умов 

ліцензії /. 

 

У липні 2021 року в Центральній інспекції з ядерної та радіаційної безпеки (на правах 

самостійного управління) Держатомрегулювання відбулося 7 засідань Ліцензійної комісії, з 

урахуванням рекомендацій яких були прийняті відповідні рішення щодо ліцензування. 
 

02 липня 2021 року (протокол № ПЛК-25/35-12)  розглянуто 4 ліцензійні справи: 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

- КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ М. ОЛЕКСАНДРІЇ» 

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Кіровоградська обл., місто Олександрія) (виявлення у 

процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляду та зміни умов ліцензії); 

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МАЛОВИСКІВСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» (Кіровоградська обл., Маловисківський р-н, місто Мала Виска) 

(виявлення у процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляду та зміни умов 



ліцензії); 

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПАВЛОГРАДСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ВЕРБКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ (Дніпропетровська обл., 

місто Павлоград) (виявлення у процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляду 

та зміни умов ліцензії); 

- КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ОБЛАСНЕ КЛІНІЧНЕ 

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ФТИЗІАТРІЯ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ» (Дніпропетровська обл., місто Дніпро) (виявлення у процесі провадження 

діяльності обставин, що потребують перегляду та зміни умов ліцензії, поширення дії ліцензії на 

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

07 липня 2021 року (протокол № ПЛК-26/35-12)  розглянуто 1 ліцензійну справу: 

Внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СВІТЛОВОДСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» СВІТЛОВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Кіровоградська обл., 

місто Світловодськ) (виявлення у процесі провадження діяльності обставин, що потребують 

перегляду та зміни умов ліцензії). 
 

13 липня 2021 року (протокол № ПЛК-27/35-12)  розглянуто 1 ліцензійну справу: 

Внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

- КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 2» 

КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг) (виявлення у процесі 

провадження діяльності обставин, що потребують перегляду та зміни умов ліцензії). 
 

20 липня 2021 року (протокол № ПЛК-28/35-12)  розглянуто 2 ліцензійні справи: 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

- ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ ШЕРЕМЕТЬЄВА МИКОЛИ ОЛЕКСАНДРОВИЧА 

(Дніпропетровська обл., місто Дніпро) (виявлення у процесі провадження діяльності обставин, що 

потребують перегляду та зміни умов ліцензії); 

- КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ 

КЛІНІЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР МАТЕРІ ТА ДИТИНИ ІМ. ПРОФ. М.Ф. РУДНЄВА» 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» (Дніпропетровська обл., місто Дніпро) (виявлення у 

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

продовження строку дії ліцензії). 

 

21 липня 2021 року (протокол № ПЛК-30/35-12)  розглянуто 2 ліцензійні справи: 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

- КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 

ЛІКАРНЯ ІМ. І.І. МЕЧНИКОВА» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» 

(Дніпропетровська обл., місто Дніпро) (виявлення у процесі провадження діяльності обставин, що 

потребують перегляду та зміни умов ліцензії); 

- ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (Дніпропетровська обл., місто Дніпро) (зміна місцезнаходження (без 

зміни місця провадження діяльності), виявлення у процесі провадження діяльності обставин, що 

потребують перегляду та зміни умов ліцензії, продовження строку дії ліцензії). 

 

27 липня 2021 року (протокол № ПЛК-30/35-12)  розглянуто 2 ліцензійні справи: 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

- КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НОВОМОСКОВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РЕГІОНАЛЬНА 

ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ» (Дніпропетровська обл., місто Новомосковськ) 

(виявлення у процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляду та зміни умов 

ліцензії); 

- КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МАРГАНЕЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» 

МАРГАНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» (Дніпропетровська обл., місто Марганець) (виявлення у процесі 



провадження діяльності обставин, що потребують перегляду та зміни умов ліцензії); 

 

30 липня 2021 року (протокол № ПЛК-31/35-12)  розглянуто 5 ліцензійних справ: 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

- Військової частини А 4615 (Дніпропетровська обл., місто Дніпро) (виявлення у процесі 

провадження діяльності обставин, що потребують перегляду та зміни умов ліцензії); 

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА КАМʼЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

«МІСЬКА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ» (Дніпропетровська обл., місто 

Камʼянське) (виявлення у процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляду та 

зміни умов ліцензії); 

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МІСЬКА КЛІНІЧНА  

ЛІКАРНЯ № 11» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Дніпропетровська обл., місто Дніпро) 

(виявлення у процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляду та зміни умов 

ліцензії); 

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ 

ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» (Кіровоградська обл., 

місто Кропивницький) (продовження строку дії ліцензії). 

 

Внесення змін та переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання 

джерел іонізуючого випромінювання: 

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ 

МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Дніпропетровська обл., місто Дніпро) 

(виявлення у процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляду та зміни умов 

ліцензії, зміна місця провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії). 

 

Без розгляду на засіданні Ліцензійної комісії у липні 2021 року прийнято рішення щодо 

ліцензування. 

01 липня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 394 від 01.07.2021): 

Внесення зміни до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання «АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

«КРИВОРІЖГАЗ» (Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг) (зміна найменування ліцензіата). 
 

 

      Північною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління) 
Держатомрегулювання у липні 2021 року винесено на розгляд Ліцензійної комісії 
Держатомрегулювання та розглянуто 43 ліцензійні справи, з урахуванням рекомендацій якої 
прийняті відповідні рішення щодо ліцензування. 
 

 

          01 липня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 395) – розглянуто 1ліцензійна справа: 
 

Відмова у видачі ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 
випромінювання: 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КТ-ДІАГНОСТИКА» (04071, місто Київ, 
ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВСЬКА, будинок 4, ЛІТЕРА Б, офіс 15). 

          02 липня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 396) – розглянуто 2 ліцензійні справи: 
 

Внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 
випромінювання: 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕЛИКИЙ ШОВКОВИЙ ШЛЯХ» (02160, 
місто Київ, ПРОСПЕКТ СОБОРНОСТІ, будинок 19, офіс 212 А), поширення дії ліцензії на 
додаткові типи ДІВ. 
 

 Переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОСЕНС» (01601, місто Київ, ВУЛИЦЯ 

МЕЧНИКОВА, будинок 3, офіс 801А), поширення дії ліцензії на додаткові типи ДІВ та види робіт з 

ДІВ, що потребують перегляду спроможності. 

 



          13 липня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 419 – без ЛК)  – розглянуто 2 

ліцензійні справи: 

 

          Внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МАНЬКІВСЬКА 

БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» МАНЬКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ (КНП «МАНЬКІВСЬКА БЛ») (20101, Черкаська обл., Маньківський р-н, селище 

міського типу Маньківка, ВУЛИЦЯ ПАВЛОВА , будинок 16), поширення дії ліцензії на 

додаткові типи ДІВ, щодо поводження з яким встановлені умови ліцензії. 
 

ДЕРЖАВНІЙ УСТАНОВІ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ ІМЕНІ 

М.М.АМОСОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ» (ДУ «НІССХ ІМ М.М. 

АМОСОВА НАМНУ») (03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ АМОСОВА, будинок 6), поширення дії ліцензії 

на додаткові типи ДІВ, щодо поводження з яким встановлені умови ліцензії та вилученням з ліцензії 

окремих ДІВ. 

 

          13 липня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 421)  – розглянуто 1 ліцензійна 

справа: 

 
Відмова у видачі ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 
випромінювання: 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АМІ КЛІНІКА»  (08136, Київська обл., 
Києво-Святошинський р-н, село Крюківщина, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО, будинок 51). 

 

          13 липня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 422)  – розглянуто 2 ліцензійні 

справи: 

 
Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 
випромінювання: 

ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ КРИВОШЕЄВІЙ ЛЮДМИЛІ МИХАЙЛІВНІ (08626, 
Київська обл., Васильківський р-н, село Здорівка, ПРОВУЛОК ЗАЛІЗНИЧНИЙ, будинок 8). 

 

Внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 
випромінювання: 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКВІПМЕД» (01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ 
ЧИГОРІНА, будинок 18), поширення дії ліцензії на додаткові типи ДІВ. 

 

          15 липня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 429 – без ЛК)  – розглянуто 6 

ліцензійних справ: 

 

          Внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

 

КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ 

СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ФТИЗІАТРІЯ» ВІННИЦЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ  (23233, Вінницька обл., Вінницький р-н, село Бохоники, КОМПЛЕКС БУДІВЕЛЬ І 

СПОРУД, будинок Б/Н), зміна найменування юридичної особи. 

 

КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ТОМАШПІЛЬСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

РАЙОННА ЛІКАРНЯ» (КНП «ТОМАШПІЛЬСЬКА ЦРЛ») (24200, Вінницька обл., Томашпільський р-

н, селище міського типу Томашпіль, ВУЛИЦЯ ІГОРЯ ГАВРИЛЮКА, будинок 133), поширенням дії 

ліцензії на додаткові типи ДІВ, щодо поводження з яким встановлені умови ліцензії. 

 

ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННЮ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ (10006, Житомирська обл., місто Житомир, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ 



ПОЖЕЖНИХ, будинок 67-Б), зміна найменування юридичної особи. 

 

КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ 

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ» ГРИШКОВЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ, РАЙГОРОДОЦЬКОЇ, 

СЕМЕНІВСЬКОЇ ТА ШВАЙКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКИХ РАД (13360, Житомирська обл., Бердичівський 

р-н, село Озадівка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 5), зміна найменування юридичної особи. 

 

ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КЛІНІКА МЕДІКОМ» (ПП «КЛІНІКА МЕДІКОМ») (04210, 

місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 6-Д),  поширення дії ліцензії на додаткові 

типи ДІВ, щодо поводження з яким встановлені умови ліцензії. 

 

КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ БРР «БОРОДЯНСЬКА ЦРЛ» (07801, 

Київська обл., Бородянський район, селище міського типу Бородянка, ВУЛИЦЯ СЕМАШКА, будинок 

3), зміна найменування юридичної особи. 

 

          15 липня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 431 )  – розглянуто 8 ліцензійних справ: 

           

          Внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

 

КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ВИШГОРОДСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ВИШГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 07301, Київська обл., Вишгородський район, 

місто Вишгород, ВУЛИЦЯ КУРГУЗОВА, будинок 1),  зміна умов ліцензії, а саме виконання пунктів 2.4. та 2.5. 

ліцензії щодо підтвердження експлуатації окремих ДІВ та вилучення окремої адреси місця провадження 

діяльності. 

 

КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 

ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР» ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (10002, Житомирська обл., місто 

Житомир, ВУЛИЦЯ ФЕЩЕНКА-ЧОПІВСЬКОГО, будинок 24/4), зміна умов ліцензії, а саме виконання п.2.10 

ліцензії та вилучення з ліцензії окремих ДІВ. 

 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НВФ «ДІАГНОСТИЧНІ ПРИЛАДИ» (03127, місто 

Київ, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 120, корпус 1),  поширення дії ліцензії на додаткові типи ДІВ. 

              

           Переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІКАЛ ВЕНТЕРА ГРУП» (02095, 

м. Київ, ВУЛИЦЯ СРІБНОКІЛЬСЬКА, будинок 20), зміна території провадження діяльності з 

використання ДІВ (розширення діяльності) та поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, щодо 

поводження з яким встановлені умови ліцензії. 

 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР АСКЛЕПІЙ ПЛЮС» (10001, 

Житомирська обл., місто Житомир, ВУЛ.ВОКЗАЛЬНА, будинок 12), зміна території провадження діяльності 

з використання ДІВ (розширення діяльності) та поширення ліцензії на додаткові ДІВ, щодо поводження з яким 

встановлені умови ліцензії. 

 

ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ ОРИЩИЧ ЛЮДМИЛИ ЛЕОНІДІВНІ (02097, місто Київ, ВУЛИЦЯ 

МИЛОСЛАВСЬКА, будинок 2, квартира 64), зміна території провадження діяльності з використання ДІВ та 

продовження строку дії ліцензії. 

 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОВТ-ФАРМ» (10014, Житомирська обл., місто 

Житомир, Чуднівське шосе, будинок 1), зміна видів робіт, що потребує перегляду спроможності. 

 

КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «НІЖИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ 

БУДИНОК» НІЖИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (КНП «НМПБ») (16600, 

Чернігівська обл., місто Ніжин, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 21-А), зміна видів робіт, що потребує 

перегляду спроможності провадження діяльності з використання ДІВ. 



 

                 15 липня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 430)  – розглянуто 1 ліцензійну 

справу: 

 

                    Відмова у переоформленні та внесенні змін до ліцензії на право провадження діяльності з 

використання джерел іонізуючого випромінювання: 

 

КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЛИСЯНСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ЛІКАРНЯ» 

ЛИСЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ (КНП «ЛИСЯНСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА 

ЛІКАРНЯ») (19301, Черкаська обл., Лисянський р-н, селище міського типу Лисянка, ВУЛИЦЯ 

М.ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 51),  продовження строку дії ліцензії та поширення дії ліцензії на додаткові 

ДІВ. 

 

                 23 липня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 446)  – розглянуто 1 ліцензійну 

справу: 
  

       Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 
випромінювання: 

 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАФТОГАЗМОНТАЖ» (08133, Київська 
обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 14, офіс 22). 

 

                  23 липня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 447 – без ЛК)  – розглянуто 3 

ліцензійні справи: 

          

                    Внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

 

КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЖИТОМИРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА 

ОПОРНА ЛІКАРНЯ» НОВОГУЙВИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (12460, Житомирська обл., 

Житомирський р-н, село Троянів, ВУЛИЦЯ ШУРУПОВА, будинок 8), поширення дії ліцензії на 

додаткові ДІВ, щодо поводження з яким встановлені умови ліцензії. 

 

КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «РОМАНІВСЬКА ЛІКАРНЯ» 

РОМАНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (13001, Житомирська обл., Романівський р-н, селище міського 

типу Романів, ВУЛИЦЯ МЕДИЧНА, будинок 2), зміна найменування юридичної особи та 

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

 

КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «НЕМИРІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» 

НЕМИРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (22800, Вінницька обл., Немирівський р-

н, місто Немирів, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 26), зміна назви юридичної особи, зміна назви 

адреси місцезнаходження юридичної особи, місця провадження діяльності та вилучення окремої 

адреси місця провадження діяльності з ДІВ. 

 
          26 липня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 450)  – розглянуто 9 ліцензійних 

справ: 

 
Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 
випромінювання: 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» (14000, 
Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 34-А, офіс 2). 

 

           Внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 
 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІ ЕЙЧ-СЕРВІС» (01042, місто Київ, 



ВУЛИЦЯ ІВАНА КУДРІ, будинок 37-А), продовження строку дії ліцензії. 

 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКАНРЕЙ» (03124, місто Київ, ВУЛИЦЯ 
РАДИЩЕВА, будинок 3), поширення дії ліцензії на додаткові типи ДІВ, актуалізація переліку ДІВ та 
продовження строку дії ліцензії. 

 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕД ЕКСІМ» (01032, місто Київ, ВУЛИЦЯ 
НАЗАРІВСЬКА, будинок 1), зміна адреси складського приміщення та продовженням строку дії 
ліцензії. 

 

КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЗВЕНИГОРОДСЬКА 
БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ» ЗВЕНИГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ ЗВЕНИГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТ (20202, Черкаська обл., 
Звенигородський р-н, місто Звенигородка, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ, будинок 79), зміна 
умов ліцензії, а саме: підтвердження експлуатації окремих ДІВ. 

 

ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНОМУ ЦЕНТРУ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ (04176, місто 
Київ, ВУЛИЦЯ НИЖНІЙ ВАЛ, будинок 49 Б), поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ. 

 

КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «СНОВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА 
ЛІКАРНЯ» СНОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(15200, Чернігівська обл., Сновський район, місто Сновськ, ВУЛИЦЯ СПОРТИВНА, будинок 21), 
зміна умов ліцензії, а саме: підтвердження експлуатації окремих ДІВ. 

             

                  Переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 
 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АШ БІ МЕДІКАЛ» (03057, місто Київ, вул. 
Довженка Олександра (Шевченківський р-н), будинок 3), поширення дії ліцензії на додаткові види 
робіт з ДІВ, що потребують перегляду спроможності, а саме: експлуатація ДІВ. 

 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРЕОБРАЖЕНСЬКА КЛІНІКА» (04114, 
місто Київ, ВУЛИЦЯ ВИШГОРОДСЬКА, будинок 69), поширення дії ліцензії на додаткові види робіт 
з ДІВ, що потребують перегляду спроможності, а саме: експлуатація ДІВ. 

  

              30 липня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 462 – без ЛК)  – розглянуто 1 

ліцензійна справа: 
 

Внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 
іонізуючого випромінювання: 

 

КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КОРЮКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 
РАЙОННА ЛІКАРНЯ» КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (15300, Чернігівська обл., Корюківський р-н, 
місто Корюківка, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 101), поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ. 

       

               30 липня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 463 – без ЛК)  – розглянуто 1 

ліцензійну справу: 

 
Внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 
іонізуючого випромінювання: 

 
ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» (01032, м. Київ, ВУЛИЦЯ 

НАЗАРІВСЬКА, будинок 3), зміна умов ліцензії. 



 
                  30 липня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 464)  – розглянуто 5 ліцензійних справ: 

 
Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 
випромінювання: 

 

ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЕТЦ» (14026, Чернігівська обл., місто 
Чернігів, ВУЛИЦЯ КРАСНОСІЛЬСЬКОГО, будинок 89). 

 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАРТНЕРИ МЕД» (08303, Київська обл., 
місто Бориспіль, вул. Київський Шлях, будинок 14). 

 

Внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 
іонізуючого випромінювання: 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІХЕЛП» (21029, Вінницька обл., місто Вінниця, 

ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 96Г), продовження строку дії ліцензії. 

 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА МЕДИЧНА ГРУПА» (01021, місто Київ, 

ВУЛИЦЯ КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 13, офіс 25), поширення дії ліцензії на додаткові типи ДІВ. 

 

Переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Вайдманн Малин Ізоляційні Компоненти» (11602, 

Житомирська обл., місто Малин(пн), вул.Неманихіна, будинок 2),  реорганізація (перетворенням). 

 

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

Держатомрегулювання у липні 2021 року відбулось 5 чергових засідань Ліцензійної комісії, з 

урахуванням рекомендацій яких прийняті відповідні рішення щодо ліцензування: 

- 02 липня 2021 року (протокол № ПЛК-21/36-12) – розглянуто 5 ліцензійних справ: 

Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІБЕРТІ МЕДІКАЛ ГРУП" (місто 

Херсон). 

Внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ВЕРХНЬОРОГАЧИЦЬКА 

ЛІКАРНЯ" ВЕРХНЬОРОГАЧИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ КАХОВСЬКОГО РАЙОНУ 

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (Херсонська обл., Верхньорогачицький район, селище міського типу 

Верхній Рогачик) (зміна найменування ліцензіата, виявлення у процесі провадження діяльності 

обставин, що потребують перегляду та зміни умов ліцензії); 

2. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "БЕРИСЛАВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

РАЙОННА ЛІКАРНЯ" БЕРИСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Херсонська обл., Бериславський 

район, місто Берислав) (поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, щодо поводження з якими 

встановлені умови ліцензії); 

3. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ РЕНІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" (Одеська обл., Ренійський район, місто Рені) (зміна 

найменування ліцензіата,, подовження строку дії ліцензії). 

Переоформлення та внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання 

джерел іонізуючого випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТАТАРБУНАРСЬКА 

БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Одеська обл., 

Татарбунарський район, місто Татарбунари) (зміна місцезнаходження (без зміни місця 

провадження діяльності) та реорганізація ліцензіата, виявлення у процесі провадження 



діяльності обставин, що потребують перегляду та зміни умов ліцензії). 

- 09 липня 2021 року (протокол № ПЛК-22/36-12) – розглянуто 5 ліцензійних справ: 

Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ЦЕНТР ПРОФІЛАКТИКИ ТА 

БОРОТЬБИ З ВІЛ-ІНФЕКЦІЄЮ/СНІДОМ" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (місто Одеса). 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 

ГОСПІТАЛЬ ІНВАЛІДІВ ТА ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" (місто 

Одеса) (виявлення у процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляду та 

зміни умов ліцензії); 

2. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА 

КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМ. Є. Є. КАРАБЕЛЕША" ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (місто 

Херсон) (виявлення у процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляду та 

зміни умов ліцензії); 

3. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ГОЛОПРИСТАНСЬКА 

РАЙОННА ЛІКАРНЯ" СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ГРОМАД (БЕХТЕРСЬКОЇ, ЧУЛАКІВСЬКОЇ, 

ДОЛМАТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКИХ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ТА 

ГОЛОПРИСТАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ) (Херсонська обл., місто 

Гола Пристань) (виявлення у процесі провадження діяльності обставин, що потребують 

перегляду та зміни умов ліцензії); 

4. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КІЛІЙСЬКА 

БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" КІЛІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Одеська обл., Кілійський 

район, місто Кілія) (виявлення у процесі провадження діяльності обставин, що потребують 

перегляду та зміни умов ліцензії). 

- 16 липня 2021 року (протокол № ПЛК-23/36-12) – розглянуто 4 ліцензійні справи: 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "РОЗДІЛЬНЯНСЬКА 

БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" РОЗДІЛЬНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Одеська обл., 

Роздільнянський район, місто Роздільна) (виявлення у процесі провадження діяльності 

обставин, що потребують перегляду та зміни умов ліцензії); 

2. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КАЗАНКІВСЬКА 

БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" КАЗАНКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (Миколаївська обл., 

Казанківський район, селище міського типу Казанка) (зміна найменування ліцензіата, 

виявлення у процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляду та зміни 

умов ліцензії); 

3. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА 

КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМЕНІ О.С.ЛУЧАНСЬКОГО" ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (місто 

Херсон) (виявлення у процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляду та 

зміни умов ліцензії); 

4. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЮЖНОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА 

БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" ЮЖНОУКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Миколаївська обл., 

місто Южноукраїнськ) (виявлення у процесі провадження діяльності обставин, що 

потребують перегляду та зміни умов ліцензії). 

- 23 липня 2021 року (протокол № ПЛК-24/36-12) – розглянуто 3 ліцензійні справи: 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "СКАДОВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА  

МІСЬКА ЛІКАРНЯ" СКАДОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Херсонська обл., Скадовський район, 

місто Скадовськ) (виявлення у процесі провадження діяльності обставин, що потребують 

перегляду та зміни умов ліцензії); 

2. ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР МЕДИЦИНИ" (місто 

Одеса) (виявлення у процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляду та 



зміни умов ліцензії); 

3. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "БІЛЯЇВСЬКА 

БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" БІЛЯЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Одеська обл., місто 

Біляївка) (виявлення у процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляду та 

зміни умов ліцензії). 

- 30 липня 2021 року (протокол № ПЛК-25/36-12) – розглянуто 3 ліцензійні справи: 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КАХОВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

МІСЬКА ЛІКАРНЯ ІМЕНІ РОДИНИ ПАНКЕЄВИХ КАХОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" 

(Херсонська обл., місто Каховка) (зміна найменування ліцензіата, поширення дії ліцензії на 

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

2. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "СНІГУРІВСЬКА МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ" СНІГУРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Миколаївська обл., Снігурівський район, місто 

Снігурівка) (поширення дії ліцензії на додаткове ДІВ, щодо поводження з яким встановлені 

умови ліцензії). 

Переоформлення та внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання 

джерел іонізуючого випромінювання: 

1. ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ІСМА-ІНВЕСТ" (місто 

Одеса) (перегляд спроможності заявника дотримуватися умов провадження заявленого виду 

діяльності, встановлених нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки, поширення дії 

ліцензії на додаткові ДІВ, щодо поводження з якими встановлені умови ліцензії). 
 
 
У Південно-східній інспекції з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління) 
Держатомрегулювання у липні 2021 року відбулось 3 чергових засідання Ліцензійної комісії, 
з урахуванням рекомендацій яких прийнято відповідні рішення щодо ліцензування: 
 

 

- 14 липня 2021 року (протокол № ПЛК-23/37-13) – розглянуто 3 ліцензійні справи: 
Внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 
випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА 

БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (93400, Луганська обл., 

місто Сєвєродонецьк, ВУЛИЦЯ ЄГОРОВА, будинок 2Б) /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. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «СВАТІВСЬКА 

БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» СВАТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (92600, 

Луганська обл., Сватівський р-н, місто Сватове, ПРОВУЛОК ПРОМИСЛОВИЙ, будинок 11) 

/внесення змін, що потребують перегляду спроможності заявника дотримуватись умов провадження 

заявленого виду діяльності /. 

2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

РАДИ «ЛУГАНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИХ 

ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ» (93401, Луганська обл., місто Сєвєродонецьк, вулиця Сметаніна, будинок 

5) /внесення змін, що потребують перегляду спроможності заявника дотримуватись умов провадження 

заявленого виду діяльності /. 

- 23 липня 2021 року (протокол № ПЛК-24/37-13) – розглянуто 8 ліцензійних справ: 
Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 
випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК № 4» 

ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (69065, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ДУДИКІНА, 

будинок 9). 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 
іонізуючого випромінювання: 



1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДТЕХНІКА-ЦЕНТР 1» (69001, 

Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ, будинок 35, приміщення 3) / 

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

адреси та продовження строку дії ліцензії/. 

2. ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ БОЛОТО ОЛЬЗІ МИХАЙЛІВНІ (92763, Луганська обл., 

Старобільський р-н, село Байдівка, ВУЛИЦЯ АЙДАРСЬКА, будинок 27) /виявлення в процесі провадження 

діяльності обставин, що потребують перегляд у зміни умов ліцензії/. 

3. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ 

ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» (85113, Донецька обл.,, місто 

Костянтинівка, ПРОСПЕКТ ЛОМОНОСОВА, будинок 101) /продовження строку дії ліцензії/. 

Внесення змін та переоформлення ліцензій на право провадження діяльності з використання 
джерел іонізуючого випромінювання: 

1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІКОМЕД» (93400, Луганська обл., 

місто Сєвєродонецьк, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, будинок 14) /зміна території провадження 

діяльності та поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, щодо поводження з яким встановлені умови ліцензії/. 

2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «БІЛЬМАЦЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» 

БІЛЬМАЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (71001, Запорізька обл., Більмацький р-н, селище міського типу Більмак(пн), 

ВУЛИЦЯ ЄВТУШЕНКА, будинок 1А) /реорганізація ліцензіата, зміна назви та продовження строку дії 

ліцензії/. 

3. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ПОЛОГІВСЬКА 

БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ» ПОЛОГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ПОЛОГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ (70608, Запорізька обл., Пологівський р-н, місто Пологи, 

ВУЛИЦЯ ІМЕНІ ГЕРОЯ УКРАЇНИ САЦЬКОГО В.А., БУДИНОК 6 / ВУЛИЦЯ І. ЧЕБЕРКА, БУДИНОК 90) 

/продовження строку дії ліцензії та внесення змін, що потребують перегляду спроможності заявника 

дотримуватись умов провадження заявленого виду діяльності/. 

4. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОД ЗДОРОВ'Я» (87504, Донецька обл., 

місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ РАДІНА, будинок 2) / зміна території провадження діяльності та поширення 

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

- 30 липня 2021 року (протокол № ПЛК-25/37-13) – розглянуто 3 ліцензійні справи: 
Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 
іонізуючого випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ДОБРОПІЛЬСЬКА ЛІКАРНЯ 

ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ» (85000, Донецька обл., місто Добропілля, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, 

будинок 3) / виявлення в процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляд у зміни умов 

ліцензії/. 

2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

«МАРІУПОЛЬСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ЗДОРОВ'Я ДИТИНИ ТА ЖІНКИ» (87555, 

Донецька обл., місто Маріуполь, пр. Миру, будинок 80) / виявлення в процесі провадження діяльності обставин, 

що потребують перегляд у зміни умов ліцензії/. 

3. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕД ДІАГНОСТИК» (87506, Донецька обл., 

місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ КООПЕРАТИВНА, будинок 2) / поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, щодо 

поводження з яким встановлені умови ліцензії/. 

 

Крім того,  у липні 2021 року, без розгляду на засіданні ліцензійної комісії було прийнято рішення 

щодо: 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 
іонізуючого випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА 

КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» ДРУЖКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (84207, Донецька обл., місто Дружківка, 

ВУЛИЦЯ КОРОЛЕНКА, будинок 12) / поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, щодо поводження з яким 

встановлені умови ліцензії/. 

2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ 



РАДИ «МАРІУПОЛЬСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 1» (87504, Донецька обл., місто Маріуполь, 

ВУЛИЦЯ РАДІНА М.В., будинок 2) / поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, щодо поводження з яким 

встановлені умови ліцензії/. 
 
У Західній інспекції з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління) 
Держатомрегулювання у липні 2021 року відбулось 5 чергових засідань Ліцензійної комісії, 
з урахуванням рекомендацій яких Держатомрегулювання прийнято відповідні рішення щодо 
ліцензування: 
  

- 01 липня 2021 року (протокол № ПЛК-26/38-09) – розглянуто 5 ліцензійних справ: 

 

Видача ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 
 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРЕЙД МЕД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ – 
43946375, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 79041, Львівська обл., місто Львів, 
вул. Окружна, будинок 57а, кімната 405) строком дії на 5 років. 
 

Переоформлення  та внесення змін до ліцензії  на право провадження діяльності з 

використання джерел іонізуючого випромінювання: 

 
Приватного підприємства «Центр літотріпсії» (код за ЄДРПОУ: 36452223, місцезнаходження: 
81513, Львівська обл., Городоцький район, село Суховоля, ВУЛИЦЯ ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ, 
будинок 8) - переоформлення у зв’язку із виявленням ліцензіатом наміру внести зміни до ліцензії, що 
потребують перегляду спроможності заявника дотримуватися умов провадження заявленого виду 
діяльності, встановлених нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки. 
 

Внесення змін до ліцензії  на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

 
ЛЬВІВСЬКОГО ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНОГО КЛІНІЧНОГО ЦЕНТРУ (КЛІНІЧНОГО ГОСПІТАЛЮ) 
ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ 2522) (код ЄДРПОУ – 
14321771, місцезнаходження: Україна, 79014, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ЛИЧАКІВСЬКА, 
будинок 107) — зміна умов ліцензії. 
 
КНП СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "СТРИЙСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" (код 
ЄДРПОУ – 13802089, місцезнаходження: Україна, 82400, Львівська обл., місто Стрий, ВУЛИЦЯ 
ОЛЬГИ БАСАРАБ, будинок 15)  - зміна умов ліцензії. 
 
КНП «МОРШИНСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» МОРШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ – 
32418147, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 82482, Львівська обл., місто Моршин, 
ВУЛИЦЯ 50-РІЧЧЯ УПА, будинок 20)  - зміна умов ліцензії. 
 

- 08 липня 2021 року (протокол № ПЛК-27/38-09) – розглянуто 5 ліцензійних справ: 
 

Переоформлення  та внесення змін до ліцензії  на право провадження діяльності з 

використання джерел іонізуючого випромінювання: 

 
КНП «УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА» УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код за 
ЄДРПОУ 34835224, місцезнаходження: Україна, 88000, Закарпатська обл., місто Ужгород, 
ВУЛИЦЯ ГРИБОЄДОВА, будинок 20, корпус В) - переоформлення у зв’язку із виявленням 
ліцензіатом наміру внести зміни до ліцензії, що потребують перегляду спроможності заявника 
дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами і правилами з 
ядерної та радіаційної безпеки. 
 
КНП «3-Я МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ М. ЛЬВОВА» (код за ЄДРПОУ – 01996645, 
місцезнаходження: Україна, 79016, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ОЗАРКЕВИЧА, будинок 2) 
- переоформлення у зв’язку із зміною місця провадження,  зміна умов ліцензії. 
 
КНП "ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ВИНОГРАДІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ (код за ЄДРПОУ – 01992506, місцезнаходження: Україна, 90300, 
Закарпатська обл., Виноградівський р-н, місто Виноградів, ВУЛИЦЯ ЛІКАРНЯНА, будинок 13) - 
переоформлення у зв’язку із виявленням ліцензіатом наміру внести зміни до ліцензії, що потребують 



перегляду спроможності заявника дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, 
встановлених нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки, строк дії ліцензії продовжено на 
5 років. 
 

Внесення змін до ліцензії  на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

 
КНП "КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ М.ЛЬВОВА" (код за ЄДРПОУ: 
01996639; місцезнаходження: 79059, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ І. МИКОЛАЙЧУКА, 
будинок 9) — зміна умов ліцензії. 
 
КНП "ЗАКАРПАТСЬКИЙ ПРОТИПУХЛИННИЙ ЦЕНТР" ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (код 
за ЄДРПОУ: 01992147, місцезнаходження: 88014, Закарпатська обл., місто Ужгород, ВУЛИЦЯ 
БРОДЛАКОВИЧА, будинок 2) — зміна умов ліцензії. 
 
 

- 14 липня 2021 року (протокол № ПЛК-28/38-09) – розглянуто 8 ліцензійних справ: 
-  

Видача ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

 
КНП ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ДЕРЖАВНИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЕНДОКРИНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР» (код за ЄДРПОУ – 01998124, 
місцезнаходження: Україна, 79010, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ОСТРОЗЬКОГО, будинок 
1) строком дії 5 років. 
 

Переоформлення та внесення змін до ліцензії  на право провадження діяльності з 

використання джерел іонізуючого випромінювання: 

 
Фізичної особи – підприємця МИСЛИ ІВАНА ІВАНОВИЧА (ідентифікаційний код фізичної особи – 
платника податків та інших обов’язкових платежів – 2260603151, місце проживання: Україна, 
89600, Закарпатська обл., місто Мукачево, ВУЛИЦЯ ЦІБЕРЕ ВАСИЛЯ, будинок 17)  - 
переоформлення у зв’язку із зміною місця провадження,  зміна умов ліцензії. 
 

Внесення змін до ліцензії  на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

 
КНП ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ЛЬВІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР» (код за 
ЄДРПОУ – 01998147, місцезнаходження: Україна, 79066, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ 
ЗЕЛЕНА, будинок 477) — зміна умов ліцензії. 
 
КНП «КУТСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ»  КОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ (код за ЄДРПОУ – 25064231, місцезнаходження: Україна, 78665, Івано-Франківська обл., 
Косівський р-н, селище міського типу Кути, ВУЛИЦЯ ПАВЛИКА, будинок 3) — строк дії продовжено 
на 5 років, зміна умов ліцензії. 
 
КНП «3-Я МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА М. ЛЬВОВА» (код за ЄДРПОУ – 20851349, місцезнаходження: 
Україна, 79052, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ПОВІТРЯНА, будинок 99) — зміна умов 
ліцензії. 
 
КНП «5-А МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ М. ЛЬВОВА» (код за ЄДРПОУ – 01996668, 
місцезнаходження: Україна, 79013, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 
26) — зміна умов ліцензії. 
 
КНП «Івано-Франківський обласний фтизіопульмонологічний центр Івано-Франківської обласної 
ради» (код за ЄДРПОУ - 02009637, місцезнаходження: Україна, 76018, Івано-Франківська обл., місто 
Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ МАТЕЙКИ, будинок 53) — зміна умов ліцензії. 
 
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ МІНІСТЕРСТВА 
ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ПО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ» (код за ЄДРПОУ – 
08734204, місцезнаходження: Україна, 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, 
ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА САХАРОВА, будинок 11) — зміна умов ліцензії. 



 
- 21 липня 2021 р. (протокол № ПЛК-29/38-09) – розглянуто 9 ліцензійних справ: 

 

Переоформлення ліцензії  на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

 
БЛАГОДІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ОТРАДА ТА ВТІХА" (код за ЄДРПОУ: 
43695442, місцезнаходження: Україна, 60513, Чернівецька обл., Герцаївський р-н, село Молниця, ВУЛ. 
ЧЕРНІВЕЦЬКА, будинок 38)  -  переоформлення у зв’язку із виявленням ліцензіатом наміру внести 
зміни до ліцензії, що потребують перегляду спроможності заявника дотримуватися умов 
провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами і правилами з ядерної та радіаційної 
безпеки, зміна умов ліцензії. 
 

Переоформлення та внесення змін до ліцензії  на право провадження діяльності з 

використання джерел іонізуючого випромінювання: 

 
КНП "ВИЖНИЦЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ" 
ВИЖНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код за ЄДРПОУ: 02005697, місцезнаходження: Україна, 59200, 
Чернівецька обл., Вижницький р-н, місто Вижниця, ВУЛИЦЯ Й. БУРГИ, будинок 5) - 
переоформлення у зв’язку із виявленням ліцензіатом наміру внести зміни до ліцензії, що потребують 
перегляду спроможності заявника дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, 
встановлених нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки, зміна умов ліцензії. 
 
КНП "КОЛОМИЙСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(код за ЄДРПОУ: 25596594, місцезнаходження: Україна, 78200, Івано-Франківська обл., місто 
Коломия, ВУЛИЦЯ І.МАЗЕПИ, будинок 134) - переоформлення у зв’язку із виявленням ліцензіатом 
наміру внести зміни до ліцензії, що потребують перегляду спроможності заявника дотримуватися 
умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами і правилами з ядерної та 
радіаційної безпеки, строк дії продовжено на 3 роки. 
 
КНП "ПЕРЕГІНСЬКА ЛІКАРНЯ" ПЕРЕГІНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (код за ЄДРПОУ: 01993598, 
місцезнаходження: Україна, 77662, Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, селище міського 
типу Перегінське, ВУЛИЦЯ СОТЕННОГО ДОВБУША, будинок 11) — переоформлення у зв’язку з 
реорганізацією, зміна умов ліцензії. 
 

Внесення змін до ліцензії  на право провадження діяльності з використання джерел 
іонізуючого випромінювання: 

 
КНП ЖОВКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "РАВА-РУСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ (код за ЄДРПОУ: 
20763941, місцезнаходження: Україна, 80316,  
Львівська обл., Жовківський район, місто Рава-Руська, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 120) — 
строк дії продовжено на 5 років. 
 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "ДІАМЕД" (код за 
ЄДРПОУ: 39774774, місцезнаходження: Україна, 88000, Закарпатська обл., місто Ужгород, 
ВУЛИЦЯ ШВАБСЬКА, будинок 43) — строк дії ліцензії продовжено на 5 років. 
 
КНП "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ" (код за ЄДРПОУ: 24687786, місцезнаходження: Україна, 76018, Івано-
Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ЧОРНОВОЛА, будинок 49) — зміна умов 
ліцензії. 
 
КНП "ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" ТРУСКАВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код за ЄДРПОУ: 
01984228, місцезнаходження: Україна, 82200, Львівська обл., місто Трускавець, ВУЛИЦЯ 
ДАНИЛИШИНИХ, будинок 62) - зміна умов ліцензії. 
 

Про відмову у внесенні змін до ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері 
використання ядерної енергії: 

 
КНП ЖОВКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "ЖОВКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" (код 
за ЄДРПОУ: 01996409, місцезнаходження: Україна, 80300, Львівська обл., Жовківський р-н, місто 
Жовква, ВУЛИЦЯ ЛЬВІВСЬКА, будинок 78 ) -  відповідно до  статті 13 Закону України «Про 
дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» є відсутність чи недостатність документів, 
що підтверджують відповідність фінансових, матеріальних, інших ресурсів заявника вимогам, 



встановленим нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки, в обсязі, необхідному для її 
забезпечення.  
 

- 23 липня 2021 року (протокол № ПЛК-30/38-09) – розглянуто 3 ліцензійних справи: 
 

Внесення змін до ліцензії  на право провадження діяльності з використання джерел 
іонізуючого випромінювання: 

 
КНП ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ 
ЦЕНТР" (код за ЄДРПОУ: 20761103, місцезнаходження: Україна, 79032, Львівська обл., місто Львів, 
ВУЛ.ДЖ.ВАШИНГТОНА, будинок 6) — зміна умов ліцензії. 
 
КНП БУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "БУСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" (код за ЄДРПОУ: 
01997633, місцезнаходження: Україна, 80500, Львівська обл., Буський район, місто Буськ, ВУЛИЦЯ 
ЛЬВІВСЬКА, будинок 77) — зміна умов ліцензії. 
 
КНП "МІСЬКА ЛІКАРНЯ №4" ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код за ЄДРПОУ: 02005778, 
місцезнаходження: Україна, 58025, Чернівецька обл., місто Чернівці, ВУЛИЦЯ ПІДКОВИ ІВАНА, 
будинок 14) — строк дії продовжено на 5 років, зміна умов ліцензії. 
 
 

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

управління) Держатомрегулювання у липні 2021 року відбулось 3 засідання Ліцензійної 

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

03 липня 2021 року (протокол № ПЛК-20/34-07) – розглянуто 3 ліцензійні справи: 

 

– видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

 

КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР» 

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Хмельницька обл., місто Кам’янець-

Подільський); 

 

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

іонізуючого випромінювання: 

 

КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 

ОБЛАСНИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР» ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

РАДИ (Хмельницька обл., місто Хмельницький) /поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, 

щодо поводження з якими встановлені умови ліцензії/; 

 

КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ХМЕЛЬНИЦЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ (Хмельницька обл., 

Хмельницький р-н, село Малиничі) /поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, щодо поводження 

з якими встановлені умови ліцензії/. 

 

09 липня 2021 року (протокол № ПЛК-21/34-07) – розглянуто 3 ліцензійні справи: 

 

– видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ 

М. ЛУЦЬКА» ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (Волинська обл., місто Луцьк); 

 

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



іонізуючого випромінювання: 

 

КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «РОЖИЩИНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» РОЖИЩЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ (Волинська обл., 

місто Рожище) /поширення дії ліцензії на додаткове ДІВ, щодо поводження з яким 

встановлені умови ліцензії/; 

 

КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ШЕПИТІВСЬКА 

БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ 

ОБЛАСТІ (Хмельницька обл., місто Шепетівка) /перегляд спроможності дотримання умов 

провадження заявленого виду діяльності/. 

 

16 липня 2021 року (протокол № ПЛК-22/34-07) – розглянуто 3 ліцензійні справи: 

 

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

іонізуючого випромінювання: 

 

КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ПОЛОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ «ПОЛОНСЬКА МІСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІМ. НАТАЛІЇ САВЕЛІЇНИ 

ГОВОРУН» (Хмельницька обл., місто Полонне) /перегляд спроможності дотримання умов 

провадження заявленого виду діяльності/; 

 

КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КАМІНЬ-КАШИРСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» КАМІНЬ-КАШИРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (Волинська обл., місто Камін-Каширський) /перегляд спроможності 

дотримання умов провадження заявленого виду діяльності/. 

 

– переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЛУЦЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК» 

Волинська обл., місто Луцьк) /внесення змін щодо перегляду спроможності дотримання умов 

провадження заявленого виду діяльності/ 

Також відбувся розгляд 8 ліцензійних справ за спрощеною процедурою (без ЛК) та 

наказами Держатомрегулювання від 20.07.2021 року № 439 та від 23.07.2021 року № 445 

прийнято відповідні рішення щодо ліцензування: 

 

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

іонізуючого випромінювання: 

 

КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ 

РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ» (Рівненська обл., місто 

Здолбунів) /поширення дії ліцензії на додаткове ДІВ, щодо поводження з яким встановлені 

умови ліцензії/; 

 

КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ДЕРАЖНЯНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» (Хмельницька обл., місто 

Деражня) /поширення дії ліцензії на додаткове ДІВ, щодо поводження з яким встановлені 

умови ліцензії/; 

 

КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ОСТРОЗЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ОСТРОЗЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 



(Рівненська обл., місто Остріг) /поширення дії ліцензії на додаткове ДІВ, щодо поводження з 

яким встановлені умови ліцензії/; 

 

КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЗАРІЧНЕНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ЗАРІЧНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ (Рівненська обл., селище міського типу Зарічне) /поширення дії ліцензії на 

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

 

КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ КОВЕЛЬСЬКЕ 

МІСЬКРАЙОННЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (Волинська обл., місто Ковель) /поширення дії ліцензії на 

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

 

КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ПІДГАЄЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

МІСЬКА ЛІКАРНЯ» ПІДГАЄЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Тернопільська обл., місто Підгайці) 

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

ліцензії/; 

 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КІВЕРЦІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ 

КІВЕРЦІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» (Волинська обл., місто Ківерці) /поширення дії ліцензії на 

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

 
КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 
ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ» ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
(Хмельницька обл., Хмельницький р-н, село Ружичанка) /поширення дії ліцензії на додаткове 
ДІВ, щодо поводження з яким встановлені умови ліцензії/. 

 


