
Результати дозвільної діяльності Інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки  
(на правах самостійного управління) Держатомрегулювання у травні 2021 року 

 
 

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

Держатомрегулювання у травні 2021 року відбулося 3 засідання Ліцензійної комісії, з урахуванням 

рекомендацій яких були прийняті відповідні рішення щодо ліцензування. 

 

11 травня 2021 року (протокол № ПЛК-19/35-12) розглянуто 1 ліцензійну справу: 

Внесення змін та переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання 

джерел іонізуючого випромінювання: 

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВІЛЬШАНСЬКА ЛІКАРНЯ» 

ВІЛЬШАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  (Кіровоградська обл., Вільшанський  р-н, селище міського типу 

Вільшанка) (продовження строку дії ліцензії, зміна найменування, реорганізація ліцензіата). 

 

14 травня 2021 року (протокол № ПЛК-20/35-12)  розглянуто 4 ліцензійні справи: 

Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА 

ПОЛІКЛІНІКА № 5» КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг). 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МІСЬКА КЛІНІЧНА 

ЛІКАРНЯ № 9» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Дніпропетровська обл. місто Дніпро) (виявлення 

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

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ 

№ 21 ІМ. ПРОФ. Є.Г. ПОПКОВОЇ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Дніпропетровська обл., місто 

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

умов ліцензії). 

Внесення змін та переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання 

джерел іонізуючого випромінювання: 

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПОЛІКЛІНІЧНЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ» МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО» (Кіровоградська обл., 

місто Кропивницький) (зміна місцезнаходження (без зміни місця провадження діяльності), виявлення 

у процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляду і зміни умов ліцензії, 

реорганізація ліцензіата). 

 

17 травня 2021 року (протокол № ПЛК-21/35-12)  розглянуто 8 ліцензійних справ: 

Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ПАВЛОГРАДСЬКИЙ 

ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК» ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Дніпропетровська обл., 

місто Павлоград); 

- ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПУСКО-НАЛАГОДЖУВАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ» (Дніпропетровська обл., Солонянський р-н., 



село Микільське-на-Дніпрі); 

- ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕКЛАЙФ» (Дніпропетровська 

обл., місто Кам’янське). 

Відмова у видачі ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ» ГАЙВОРОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Кіровоградська обл., Гайворонський р-н., 

місто Гайворон). 

Внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

- КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА 

КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ З НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ» (Дніпропетровська обл., місто Дніпро) (продовження строку дії ліцензії, 

поширення дії ліцензії на додаткові джерела іонізуючого випромінювання, щодо поводження з якими 

встановлені умови ліцензії, виявлення у процесі провадження діяльності обставин, що потребують 

перегляду та зміни умов ліцензії); 

- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІКОМ КРИВБАС» 

(Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг) (зміна місцезнаходження (без зміни місця провадження 

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

умов ліцензії); 

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ 

ОНКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» (Кіровоградська обл., 

місто Кропивницький) (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: 

- КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ПОКРОВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» (Дніпропетровська обл., місто Покров) (зміна 

найменування, поширення дії ліцензії на додаткові джерела іонізуючого випромінювання, щодо 

поводження з якими встановлені умови ліцензії, виявлення у процесі провадження діяльності 

обставин, що потребують перегляду та зміни умов ліцензії, реорганізація ліцензіата). 

 

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

Держатомрегулювання у травні 2021 року відбулось 4 чергових засідання Ліцензійної комісії, з 

урахуванням рекомендацій яких прийняті відповідні рішення щодо ліцензування: 

 

05 травня 2021 року (протокол № ПЛК-14/36-12) – розглянуто 9 ліцензійних справ: 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ІВАНІВСЬКА ЛІКАРНЯ" 

ІВАНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (Херсонська обл., Іванівський 

район, селище міського типу Іванівка) (зміна найменування ліцензіата); 

2. ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІМУНО-ФАРМ" (місто Одеса) 

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

ліцензії); 



3. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА 

КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (місто Миколаїв) (поширення дії 

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

4. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ОДЕСЬКА ОБЛАСНА 

КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" (місто Одеса) (виявлення у процесі 

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

5. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ВРАДІЇВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ВРАДІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ПЕРВОМАЙСЬКОГО РАЙОНУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (Миколаївська обл., Врадіївський район, селище міського типу 

Врадіївка) (зміна найменування ліцензіата); 

6. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "БОЛГРАДСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

РАЙОННА ЛІКАРНЯ" БОЛГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (Одеська обл., 

Болградський район, місто Болград) (зміна найменування ліцензіата); 

7. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКА 

ЛІКАРНЯ" ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (Херсонська обл., Великолепетиський 

район, селище міського типу Велика Лепетиха) (зміна найменування ліцензіата); 

8. ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКР МЕД СЕРВІС" (місто 

Миколаїв) (зміна місцезнаходження ліцензіата (без зміни місця провадження діяльності)); 

9. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "БІЛОЗЕРСЬКА ЛІКАРНЯ" 

БІЛОЗЕРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ХЕРСОНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(Херсонська обл., Білозерський район, селище міського типу Білозерка) (зміна найменування 

ліцензіата). 

 

12 травня 2021 року (протокол № ПЛК-15/36-12) – розглянуто 5 ліцензійних справ: 

Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "МІСЬКА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ 

№2" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (місто Одеса). 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЧАПЛИНСЬКА ЛІКАРНЯ" 

ЧАПЛИНСЬКОЇ CЕЛИЩНОЇ РАДИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (Херсонська обл., Чаплинський 

район, селище міського типу Чаплинка) (зміна найменування ліцензіата); 

2. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ГОРНОСТАЇВСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ" (Херсонська обл., Горностаївський район, селище міського типу 

Горностаївка) (зміна найменування ліцензіата); 

3. КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "САРАТСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ" САРАТСЬКОЇ 

СЕЛИЩНОЇ РАДИ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (Одеська 

обл., Саратський район, селище міського типу Сарата) (зміна найменування ліцензіата); 

4. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КРИВООЗЕРСЬКА 

БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" КРИВООЗЕРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (Миколаївська обл., 

Кривоозерський район, селище міського типу Криве Озеро) (зміна найменування ліцензіата). 

 

 



19 травня 2021 року (протокол № ПЛК-16/36-12) – розглянуто 7 ліцензійних справ: 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 

ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР" ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" (місто Одеса) (поширення 

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

2. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ВЕСЕЛИНІВСЬКА РАЙОННА 

ЛІКАРНЯ" ВЕСЕЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (Миколаївська обл., Веселинівський р-н, 

селище міського типу Веселинове) (зміна найменування ліцензіата, виявлення у процесі 

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

3. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЄЛАНЕЦЬКА ЛІКАРНЯ" 

ЄЛАНЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (Миколаївська обл., 

Єланецький р-н, селище міського типу Єланець) (зміна найменування ліцензіата, поширення дії 

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

4. ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ЗАВОД" (місто Одеса) 

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

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

умов ліцензії); 

5. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ МІСТА НОВА КАХОВКА" НОВОКАХОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Херсонська обл., 

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

перегляду та зміни умов ліцензії); 

6. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 

ОЧНИЙ ШПИТАЛЬ ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ" ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" (місто Одеса) 

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

ліцензії). 

Внесення змін та переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання 

джерел іонізуючого випромінювання: 

1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МРТ-ЦЕНТР "ФАРАДЕЙ" (місто 

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

поводження з яким встановлені умови ліцензії, перегляд спроможності заявника 

дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами і 

правилами з ядерної та радіаційної безпеки). 

26 травня 2021 року  – розглянуто 8 ліцензійних справ: 

Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ЛІКУВАЛЬНО-

ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ" ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 

(Одеська обл., місто Білгород-Дністровський). 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "НОВОВОРОНЦОВСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ" НОВОВОРОНЦОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (Херсонська обл., 

Нововоронцовський район, селище міського типу Нововоронцовка) (зміна найменування 

ліцензіата); 

2. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "НИЖНЬОСІРОГОЗЬКА 



ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ" НИЖНЬОСІРОГОЗЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (Херсонська обл., 

Нижньосірогозький район, селище міського типу Нижні Сірогози) (зміна найменування 

ліцензіата); 

3. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "НОВОТРОЇЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

ЛІКАРНЯ" НОВОТРОЇЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ГЕНІЧЕСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ (Херсонська обл., Новотроїцький район, селище міського типу Новотроїцьке) (зміна 

найменування ліцензіата); 

4. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "РОЗДІЛЬНЯНСЬКА 

БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" РОЗДІЛЬНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Одеська обл., 

Роздільнянський район, місто Роздільна) (поширення дії ліцензії на додаткове ДІВ, щодо 

поводження з яким встановлені умови ліцензії); 

5. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ДИТЯЧА МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА 

№ 5" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (місто Одеса) (поширення дії ліцензії на додаткове ДІВ, 

щодо поводження з яким встановлені умови ліцензії, виявлення у процесі провадження 

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

6. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТАРУТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

ЛІКАРНЯ" ТАРУТИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (Одеська обл., 

Тарутинський район, селище міського типу Тарутине) (зміна найменування ліцензіата). 

Переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 

МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я" ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (місто Одеса) 

(реорганізація Ліцензіата). 

 

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

управління) Держатомрегулювання у травні 2021 року відбулось 2 чергових засідання Ліцензійної 

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

 

        07 травня 2021 року (протокол № ПЛК-17/37-13) – розглянуто 2 ліцензійні справи: 
 

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

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
«ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР М. МАРІУПОЛЯ». 

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

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ «МАРІУПОЛЬСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 9» (87510, Донецька обл., місто Маріуполь, 
ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 114/116) / поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, щодо поводження з яким 
встановлені умови ліцензії /. 

 

         21 травня 2021 року (протокол № ПЛК-18/37-13) – розглянуто 5 ліцензійних справ: 
Переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 
випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЗАПОРІЗЬКИЙ 

РЕГІОНАЛЬНИЙ ПРОТИПУХЛИННИЙ ЦЕНТР» ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (69040, 

Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ КУЛЬТУРНА, будинок 177-А) / внесення змін, що 



потребують перегляду  

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

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МИРНОГРАДСЬКА 
ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» МИРНОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (85323, Донецька обл., 
місто Мирноград, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 20) / поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, щодо 
поводження з яким встановлені умови ліцензії /. 

2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ «ЛИСИЧАНСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» (93113, 

Луганська обл., місто Лисичанськ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 134) / поширення дії ліцензії на 

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

3. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 3» 

КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (84331, Донецька обл., місто Краматорськ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ 

УКРАЇНИ, будинок 17) / виявлення у процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляду і 

зміни умов ліцензії /. 

4. ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ ДЬОМІНУ ЮРІЮ КОСТЯНТИНОВИЧУ (85000, Донецька обл., 

місто Добропілля, ВУЛИЦЯ ТКАЧУКА, будинок 2/17, квартира 2) / продовження строку дії ліцензії/. 

 

Крім того у травні 2021 року, без розгляду на засіданні ліцензійної комісії були прийнято рішення 

щодо: 

Внесення змін до 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) / 

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

2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ПОКРОВСЬКА КЛІНІЧНА 

ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ» ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(85300, Донецька обл., місто Покровськ, ВУЛИЦЯ РУДНЄВА, будинок 73) / поширення дії ліцензії на 

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

 

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

 
 

05 травня 2021 року (протокол № ПЛК-15/39-12) – розглянуто 7 ліцензійних справ: 
 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "МІСЬКА КЛІНІЧНА 

ЛІКАРНЯ № 7" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Харківська обл., місто Харків) /виявлення у процесі 

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

2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "МІСЬКА КЛІНІЧНА 

БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ № 17" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Харківська обл., місто 

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

умов ліцензії/; 

3. УПРАВЛІННЮ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (Харківська 

обл., місто Харків) / подовження строку дії ліцензії/; 



4. ПРИВАТНОМУ  ПІДПРИЄМСТВУ "ФЛОРІС-С" (Сумська обл., місто Суми) /виявлення у 

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

5. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

"РЕГІОНАЛЬНИЙ КЛІНІЧНИЙ ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР" (Сумська 

обл., Сумський р-н, селище міського типу Степанівка)  /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/; 

6. ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ФЕД" 

(Харківська обл., місто Харків) /подовження строку дії ліцензії/; 

7. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

РАДИ "ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" (Харківська обл., місто Харків)  /подовження 

строку дії ліцензії/. 

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

 

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

випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ГЛОБИНСЬКА МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ" ГЛОБИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Полтавська обл., Глобинський   р-н, місто Глобине) 

/зміна назви ліцензіата, виявлення у процесі провадження діяльності обставин, що потребують 

перегляду і зміни умов ліцензії/; 

2. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСЮ "АСТРЕЯ-СТАНДАРТ" (Харківська 

обл., місто Харків) /подовження строку дії ліцензії, виявлення у процесі провадження діяльності 

обставин, що потребують перегляду і зміни умов ліцензії/; 

3. ДЕРЖАВНІЙ УСТАНОВІ "ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ МІНІСТЕРСТВА 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ПО ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ" (Харківська обл., місто Харків) 

/подовження строку дії ліцензії, виявлення у процесі провадження діяльності обставин, що потребують 

перегляду і зміни умов ліцензії/; 
4. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕМО МЕДИКА ХАРКІВ" 

(Харківська обл., місто Харків) /подовження строку дії ліцензії /. 
Переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР БРІЮТ" 

(Харківська обл., місто Харків) /внесення змін, що потребують перегляду спроможності заявника 

дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами та правилами з 

ядерної та радіаційної безпеки/. 

 

26 травня 2021 року (протокол № ПЛК-17/39-12) – розглянуто 7 ліцензійних справ: 
 

Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 
випромінювання: 
1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ 

ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР № 5" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Харківська обл., 
місто Харків). 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 
1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "РІШОН" 

(Харківська обл., місто Харків) /виявлення у процесі провадження діяльності обставин, що 
потребують перегляду і зміни умов ліцензії/; 

2. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙФ ПАРК МЕДІКАЛ ЦЕНТР" 
(Харківська обл., місто Харків) /виявлення у процесі провадження діяльності обставин, що 



потребують перегляду і зміни умов ліцензії/; 

3. ХАРКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ (Харківська обл., 
місто Харків) /подовження строку дії ліцензії /; 

4. ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ ПІДПРИЄМЦЮ МІЩЕНКО ОЛЕНІ СЕРГІЇВНІ (Харківська обл., місто 
Харків) /поширення дії ліцензії на додаткове ДІВ, щодо поводження з яким встановлені умови ліцензії/; 

5. КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ 
ДИСПАНСЕР ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" (Полтавська обл., місто Кременчук) /виявлення у 
процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляду і зміни умов ліцензії/; 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОМЕТ" (Харківська обл., місто Харків) 

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

ліцензії/. 

 

 

Північною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління) 

Дерржатомрегулювання у травні 2021 року винесено на розгляд Ліцензійної комісії 

Держатомрегулювання та розглянуто 53 ліцензійні справи, з урахуванням рекомендацій якої прийняті 

відповідні рішення щодо ліцензування. 

 

07 травня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 275) – розглянуто 5 ліцензійних справ: 

Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІСКАН ГРУП ЧЕРКАСИ» 

(18009, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ ДАХНІВСЬКА, будинок 52).  

2. ТОВ «ЛОРАН ГРУП» (04107, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАГГОВУТІВСЬКА, будинок 8/10). 

Відмова у видачі/переоформленні/внесенні змін до ліцензії на право провадження діяльності 

з використання джерел іонізуючого випромінювання: 

1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АТ КАРГІЛЛ» (01601, місто Київ, 

ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, будинок 3). 

Переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІМД+» (04080, м. Київ, ВУЛИЦЯ 

ОЛЕКСІЯ ТЕРЬОХІНА, будинок 8, офіс 19), поширення дії ліцензії на додаткові типи ДІВ та види 

робіт з ДІВ (зберігання), що потребують перегляду спроможності. 

Внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1.КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КИЇВСЬКА МІСЬКА 

КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ» ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) (02660, м.Київ, ВУЛИЦЯ 

БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 3)  поширення ліцензії на додаткові ДІВ, щодо поводження з яким 

встановлені умови ліцензії. 

 

07 травня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 276 – без ЛК) – розглянуто 6 ліцензійних 

справ: 

 Внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 



іонізуючого випромінювання: 

1.КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КОРОСТЕНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» (11500, Житомирська обл., 

місто Коростень, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ АМОСОВА, будинок 8) поширення ліцензії на додаткові ДІВ, 

щодо поводження з якими встановлені умови ліцензії. 

2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ОЛЕВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

ЛІКАРНЯ» ОЛЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (11001, Житомирська обл., Олевський р-н, місто Олевськ, 

ПРОВУЛОК ПРОМИСЛОВИЙ, будинок 2) поширення ліцензії на додаткові ДІВ, щодо поводження з 

яким встановлені умови ліцензії. 

3.  КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КОНСУЛЬТАТИВНО-

ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР» ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА (04205, місто Київ, ВУЛИЦЯ 

МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, будинок 14), поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ. 

4.  КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КМОЦ» (03115, м. Київ, 

ВУЛ.ВЕРХОВИННА, будинок 69) поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ. 

5. ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРПЛАСТИК» (70037, Запорізька обл., 

Вільнянський р-н, село Люцерна, вул. Сонячна, будинок 9-А) зміна місцезнаходження юридичної особи. 

6. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НТ-ІНЖИНІРИНГ» (01015, місто 

Київ, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 6-Б, офіс 275) зміна місцезнаходження юридичної 

особи.  

 

13 травня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 283) – розглянуто 1 ліцензійна справа: 

Переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1.  ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРМЕДЕКСПЕРТ» (03056, 

місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАДИМА ГЕТЬМАНА, будинок 27, офіс 915), актуалізація переліку ДІВ та види 

робіт з ДІВ (зберігання), що потребують перегляду спроможності. 

 

14 травня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 288) – розглянуто 4 ліцензійні справи: 

Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

1. ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ПЕРША ПРИВАТНА КЛІНІКА» (10008, Житомирська 

обл., місто Житомир, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА БЕРДИЧІВСЬКА, будинок 47). 

Внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1.ДЕРЖАВНІЙ НАУКОВІЙ УСТАНОВІ «НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР 

ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ» ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ 

(01014, місто Київ, ВУЛ. ВЕРХНЯ, будинок 5) поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ. 

2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА 

ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ» ЧОР (14005, Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА, будинок 

16) поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, вилучення окремих ДІВ та виконання пункту 2.1.2. 

ліцензії. 

3. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «ДОКТОР 

СПІН» (04128, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТЕЦЕНКА, будинок 19, БУДІВЛЯ 1/2) зміна умов ліцензії, а 

саме виконанням пункту 2.3 ліцензії, що потребують перегляду спроможності. 



 

17 травня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 291 – без ЛК) – розглянуто 1 ліцензійну 

справу без ЛК: 

Внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1.КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ВІННИЦЬКА МІСЬКА 

КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ» (21032, Вінницька обл., місто Вінниця, 

ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 68) поширення ліцензії на додаткові ДІВ, щодо поводження з яким 

встановлені умови ліцензії. 

 

20 травня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 298) – розглянуто 7 ліцензійних справ: 

Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ 

ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №3» ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) ( (03148, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ КУЧЕРА, будинок 

7). 

2.  ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОМЕДИК» (18009, Черкаська 

обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ МЕНДЕЛЄЄВА, будинок 16). 

 

Внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1. ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ А 2923 (08203, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ 11-А ЛІНІЯ, 

будинок 1) поширення дії ліцензії на додаткові типи ДІВ, щодо поводження з яким встановлені умови 

ліцензії. 

2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «БОРЗНЯНСЬКА МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ» БОРЗНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ) (16400, Чернігівська обл., Борзнянський район, місто 

Борзна, ВУЛИЦЯ СЕМЕНА ПАЛІЯ, будинок 22) зміна назви юридичної особи та поширення дії 

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

3. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДСЕРВІСГРУП» (04112, м. 

Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 52) поширення дії ліцензії на додаткові типи ДІВ. 

4. ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ А 3120 (14013, Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ 

ГЕТЬМАНА ПОЛУБОТКА, будинок 40) зміна умов ліцензії, а саме виконанням п.2.3. ліцензії( 

експлуатація окремого ДІВ). 

 

Переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ «РІПКИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ» РІПКИНСЬКОЇ 

СЕЛИЩНОЇ РАДИ) (15000, Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, селище міського типу Ріпки, ВУЛИЦЯ 

СОБОРНА, будинок 9) реорганізація та поширенням дії ліцензії на додаткові типи ДІВ, щодо 

поводження з яким встановлені умови ліцензії. 

 

20 травня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 299 - без ЛК) – розглянуто 1 ліцензійну 

справу: 



Внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1.ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДИСТАР» (04073, м.Київ, 

ПРОСПЕКТ СТЕПАНА БАНДЕРИ, будинок 17/1) поширення дії ліцензії на додаткові типи ДІВ, щодо 

поводження з яким встановлені умови ліцензії. 

 

21 травня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 303) – розглянуто 8 ліцензійних справ: 

Внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1.КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ІВАНКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ 

РАДИ «ІВАНКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» (07201, Київська обл., Іванківський р-н, 

селище міського типу Іванків, ВУЛИЦЯ ПОЛІСЬКА, будинок 65) зміна найменування юридичної 

особи та поширення дії ліцензії на додаткові типи ДІВ, щодо поводження з яким встановлені умови 

ліцензії. 

2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МАКАРІВСЬКА 

БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ» МАКАРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ 

РАДИ (08001, Київська обл., Макарівський р-н, селище міського типу Макарів, вул.Хмельницького 

Богдана, будинок 62-А) зміна найменування юридичної особи та поширення дії ліцензії на додаткові 

типи ДІВ, щодо поводження з яким встановлені умови ліцензії. 

3. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЖАШКІВСЬКА 

БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» ЖАШКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (19201, Черкаська обл., 

Жашківський р-н, місто Жашків, вул.Лікарняна, будинок 19) поширення дії ліцензії на додаткові типи 

ДІВ, щодо поводження з яким встановлені умови ліцензії. 

4. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА 

ЛІКАРНЯ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ» (08154, Київська обл., Києво-

Святошинський р-н, місто Боярка, ВУЛИЦЯ СОБОРНОСТІ, будинок 51) зміна найменування 

юридичної особи та поширення дії ліцензії на додаткові типи ДІВ, щодо поводження з яким 

встановлені умови ліцензії. 

5. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КИЇВСЬКА МІСЬКА 

КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №3» ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) (02125, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 

будинок 26) поширення дії ліцензії на додаткові типи ДІВ, щодо поводження з яким встановлені 

умови ліцензії. 

6. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 

ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» (КНП «ЧООД ЧЕРКАСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ») (18009, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ МЕНДЕЛЄЄВА, будинок 7) 

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

7. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КИЇВСЬКА МІСЬКА 

КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №5» ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) (03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВІДПОЧИНКУ, будинок 11) 

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

8. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ВАСИЛЬКІВСЬКА 

БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ» ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ (08601, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ ДЕКАБРИСТІВ, будинок 87) зміна 

найменування юридичної особи. 

 



26 травня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 307 – без ЛК) – розглянуто 4 ліцензійні 

справи: 

Внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ №2» (09100, Київська обл., місто Біла Церква, 

ВУЛИЦЯ СЕМАШКА, будинок 9) поширення дії ліцензії на додаткові типи ДІВ, щодо поводження з 

яким встановлені умови ліцензії та вилученням з ліцензії окремих ДІВ. 

2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

«БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР» (09107, Київська обл., місто 

Біла Церква, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО, будинок 56) поширення дії ліцензії на додаткові типи 

ДІВ, щодо поводження з яким встановлені умови ліцензії. 

3. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХМІЛЬНИЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ХМІЛЬНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ  (22000, Вінницька обл., місто Хмільник, 

ВУЛИЦЯ МОНАСТИРСЬКА, будинок 71) поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ та зміна 

найменування юридичної особи. 

4. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА 

ЛІКАРНЯ №2» ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) (02094, місто Київ, ВУЛИЦЯ КРАКІВСЬКА, будинок 13) поширення 

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

 

26 травня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 308 ) – розглянуто 4 ліцензійні справи: 

Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

1. ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «МИРОНІВСЬКА ПФ» (19031, Черкаська 

обл., Канівський р-н, село Степанці, ВУЛИЦЯ СЛОБОДА, будинок 25). 

Внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ 

УКРАЇНА» (02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, будинок 15А, квартира 104) поширення дії 

ліцензії на додаткові типи ДІВ та продовження строку дії ліцензії. 

2. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АФС МЕДИЦИНТЕХНІК» (01032, 

місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 119, 6 ПОВЕРХ) поширення дії ліцензії на 

додаткові типи ДІВ. 

3. ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-

ВАЙДМАНН» (11602, Житомирська обл., місто Малин(пн), ВУЛИЦЯ ПРИХОДЬКА, будинок 66) 

поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ. 

 

28 травня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 318 – без ЛК) – розглянуто 1 ліцензійну 

справу: 

Внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ БЕРЕЗАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» (КНП «БМЛ») (07541, Київська обл., місто Березань, 

ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА , будинок 50) поширення дії ліцензії на додаткові типи ДІВ, щодо 



поводження з яким встановлені умови ліцензії та вилученням з ліцензії окремих ДІВ. 

 

28 травня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 319) – розглянуто 8 ліцензійних справ: 

Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФУД ТЕХ ІНЖИНІРІНГ» (04080, 

місто Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 86). 

 

Переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ОЛЕКСАНДРІВСЬКА 

КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ М. КИЄВА» ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) (КНП «ОЛЕКСАНДРІВСЬКА КЛІНІЧНА 

ЛІКАРНЯ М. КИЄВА») (01601, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА, будинок 39/1) реорганізація та 

поширенням дії ліцензії на додаткові ДІВ та вилучення з ліцензії окремих ДІВ. 

2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КИЇВСЬКА МІСЬКА 

КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 17» ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) (КНП «КМКЛ №17») (01133, місто Київ, ПРОВУЛОК 

ЛАБОРАТОРНИЙ, будинок 14,16,18,20) реорганізація, поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ та 

вилучення з ліцензії окремих ДІВ. 

 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КОНСУЛЬТАТИВНО-

ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР» ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА (03039, місто Київ, 

ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, будинок 59 А) зміна умов ліцензії, а саме виконання пункту 2.2. 

ліцензії (підтвердження експлуатації окремих ДІВ). 

2. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІВЕЙ» (03083, м. Київ, 

ВУЛИЦЯ ПИРОГІВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 34, кімната 11) продовженням строку дії ліцензії. 

3. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ № 2» ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (14034, Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ 

1-ГО ТРАВНЯ, будинок 168Б) поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, щодо поводження з яким 

встановлені умови ліцензії. 

4. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ВІННИЦЬКА КЛІНІЧНА 

БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (21029, Вінницька обл., місто 

Вінниця, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 92) зміна найменування юридичної особи та 

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

5. КОМУНАЛЬНОМУ  НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА 

ОКРУЖНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ» МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(24000, Вінницька обл., місто Могилів-Подільський, ВУЛИЦЯ ПОЛТАВСЬКА, будинок 89/2) зміна 

умов ліцензії, а саме підтвердження експлуатації окремих ДІВ. 

 

31 травня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 320) – розглянуто 3 ліцензійні справи: 

Відмова у видачі/переоформленні/внесенні змін до ліцензії на право провадження діяльності 



з використання джерел іонізуючого випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ТАЛЬНІВСЬКА 

БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" ТАЛЬНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  (20401, Черкаська обл., 

Тальнівський р-н, місто Тальне, ВУЛИЦЯ НЕБЕСНОЇ СОТНІ, будинок 65А). 

2. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОРТОПЕДІКС-ПЛЮС» (18000, 

Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ ЛІСОВА ПРОСІКА, будинок 40.  

3. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КАНІВСЬКА 

БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» КАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ (19003, 

Черкаська обл., місто Канів, вул.Успенська, будинок 15-А). 

 

 

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

управління) Держатомрегулювання у травні 2021 року відбулося 2 чергові засідання Ліцензійної 

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

 

11 травня 2021 року (протокол № ПЛК 15/34-07) – розглянуто 12 ліцензійних справ:  

Видача ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання:  

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ШУМСЬКА МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ» ШУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Тернопільська обл., місто Шумськ) /поширення дії ліцензії 

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

2. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «МЕДХАУС» 

(Тернопільська обл., місто Бучач) /поширення дії ліцензії на додаткове ДІВ, щодо поводження з яким 

встановлені умови ліцензії/.  

3. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЗАЛІЩИЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

МІСЬКА ЛІКАРНЯ» ЗАЛІЩИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Тернопільська обл., місто Заліщики) 

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

 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання:  

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МІСЬКА КОМУНАЛЬНА 

ЛІКАРНЯ № 3» ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Тернопільська обл., місто Тернопіль) 

/продовження строку дії ліцензії/.  

2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЛЕТИЧІВСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ЛЕТИЧІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 

РАЙОНУ (Хмельницька обл., селище міського типу Летичів) /продовження строку дії ліцензії/.  

3. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАРАС-ВОЛИНЬ» (Волинська обл., 

місто Луцьк) /продовження строку дії ліцензії/.  

4. ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ БІЛОНОЗІ ВОЛОДИМИРУ ІВАНОВИЧУ (Тернопільська 

обл., місто Тернопіль) /продовження строку дії ліцензії/. 

 

Анулювання ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання:  

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ 

МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ «ЮВІЛЕЙНИЙ» РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Рівненська 

обл., місто Рівне).  

2. ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ МІСЬКІЙ ПОЛІКЛІНІЦІ №1 (Хмельницька обл., місто Хмельницький).  

3. ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ МІСЬКІЙ ПОЛІКЛІНІЦІ №2 (Хмельницька обл., місто Хмельницький).  

4. ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ МІСЬКІЙ ПОЛІКЛІНІЦІ №3 (Хмельницька обл., місто Хмельницький).  

5. ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ МІСЬКІЙ ПОЛІКЛІНІЦІ №4 (Хмельницька обл., місто Хмельницький). 

 



28 травня 2021 року (протокол № ПЛК-16/34-07) – розглянуто 2 ліцензійні справи:  

 

Внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання:  

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА 

ДИТЯЧА КОМУНАЛЬНА ЛІКАРНЯ» (Тернопільська обл., місто Тернопіль) /перегляд та зміна умов 

ліцензії/.  

2. ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ ГОЛЬДІСУ БОРИСУ СЕМЕНОВИЧУ (Хмельницька 

обл., місто Хмельницький) /продовження строку дії ліцензії та поширення її дії на додаткове ДІВ/. 

 

Держатомрегулюванням у травні 2021 року розглянуто 2 ліцензійні справи та наказом від  

14 травня 2021 року № 286 прийнято рішення щодо ліцензування:  

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання:  

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ 

РЕГІОНАЛЬНИЙ ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР» ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ (Тернопільська обл., місто Тернопіль) /поширення дії ліцензії на додаткове ДІВ, 

щодо поводження з яким встановлені умови ліцензії/.  

2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ДУБРОВИЦЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» (Рівненська обл., місто Дубровиця) /поширення дії ліцензії на 

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

 

 

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

Держатомрегулювання у травні 2021 року відбулось 3 чергових засідання Ліцензійної комісії, 

з урахуванням рекомендацій яких Держатомрегулювання прийнято відповідні рішення щодо 

ліцензування: 

          12 травня 2021 року (протокол № ПЛК-19/38-09) – розглянуто 3 ліцензійних справи: 

Видача ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

КНП "ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМЕНІ АНДРІЯ НОВАКА" 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (код за ЄДРПОУ: 01992156; місцезнаходження: Україна, 88000, 

Закарпатська обл., місто Ужгород, ВУЛИЦЯ КАПУШАНСЬКА, будинок 22). 

Переоформлення  та внесення змін до ліцензії  на право провадження діяльності з 

використання джерел іонізуючого випромінювання: 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДІКАЛ СЕРВІС ГРУП" (код за 

ЄДРПОУ: 43145764, місцезнаходження: Україна, 76026, Івано-Франківська обл., місто Івано-

Франківськ, ВУЛИЦЯ О.ДОВЖЕНКА, будинок 8, корпус 2, квартира 236) - 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: 

КНП  "РОЖНЯТІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" РОЖНЯТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ 

РАДИ (код за ЄДРПОУ: 01993612, місцезнаходження: Україна, 77600, Івано-Франківська обл., 

Рожнятівський р-н, селище міського типу Рожнятів, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 17)  - зміна умов 

ліцензії. 

 



18 травня 2021 року (протокол № ПЛК-20/38-09) – розглянуто 6 ліцензійних справ: 

Видача ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

КНП "ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ТА 

МЕДИЦИНИ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ" ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (код за ЄДРПОУ: 03294574; 

місцезнаходження: Україна, 88000, Закарпатська обл., місто Ужгород, ВУЛИЦЯ СЕРГІЯ 

МАРТИНА, будинок 4 А). 

 

Переоформлення  та внесення змін до ліцензії  на право провадження діяльності з 

використання джерел іонізуючого випромінювання: 

1. КНП "ВИГОДСЬКА МІСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" ВИГОДСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ 

РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, що була видана ВИГОДСЬКІЙ МІСЬКІЙ ЛІКАРНІ (код за 

ЄДРПОУ: 20561315, місцезнаходження: Україна, 77543, Івано-Франківська обл., Долинський р-н, село 

Старий Мізунь, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 2) - переоформлення у зв’язку із 

реорганізацією та зміна умов ліцензії. 

2. КНП "КОСІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" КОСІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КОСІВСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (код за ЄДРПОУ: 01993546, 

місцезнаходження: Україна, 78600, Івано-Франківська обл., Косівський район, місто Косів, 

ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА, будинок 27 ) - 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. 

3. КНП "ПОЛІКЛІНІКА "ГРАВІТОН" ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, що була видана 

МІСЬКІЙ КОМУНАЛЬНІЙ МЕДИЧНІЙ УСТАНОВІ "ГОСПРОЗРАХУНКОВА ПОЛІКЛІНІКА 

ПРОФІЛАКТИЧНИХ ОГЛЯДІВ" (код за ЄДРПОУ: 25074063, місцезнаходження: Україна, Україна, 

58023, Чернівецька обл., місто Чернівці, вул. Руська, будинок 279 ) - переоформлення у зв’язку із 

реорганізацією юридичної особи. 

 

Внесення змін до ліцензії  на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1. КНП "КАМ'ЯНКА-БУЗЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" (код за ЄДРПОУ: 

01996326; місцезнаходження: Україна, 80400, Львівська обл., Кам'янка-Бузький район, місто 

Кам'янка-Бузька, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ, будинок 29 А)  - зміна умов ліцензії. 

2. КНП Яворівської районної ради Львівської області "Івано-Франківська районна лікарня" (код 

за ЄДРПОУ: 20763272, місцезнаходження: Україна, 81070, Львівська обл., Яворівський р-н, селище 

міського типу Івано-Франкове, вул. Львівська, будинок 52) — продовжено строк дії ліцензії на 3 роки, 

зміна умов ліцензії. 

 

           26 травня 2021 року (протокол № ПЛК-21/38-09) – розглянуто 3 ліцензійних справи: 

Видача ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

КНП "КОЛОМИЙСЬКА ІНФЕКЦІЙНА ЛІКАРНЯ КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (код за ЄДРПОУ: 31575286; місцезнаходження: Україна, 78200, Івано-

Франківська обл., місто Коломия, ВУЛИЦЯ СИМОНА ПЕТЛЮРИ, будинок 66). 

 

https://ring.org.ua/edr/uk/search?q=Україна%2C%2078200%2C%20Івано-Франківська%20обл.%2C%20місто%20Коломия%2C%20ВУЛИЦЯ%20СИМОНА%20ПЕТЛЮРИ%2C%20будинок%2066&is_addr=true
https://ring.org.ua/edr/uk/search?q=Україна%2C%2078200%2C%20Івано-Франківська%20обл.%2C%20місто%20Коломия%2C%20ВУЛИЦЯ%20СИМОНА%20ПЕТЛЮРИ%2C%20будинок%2066&is_addr=true


Внесення змін до ліцензії  на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1. КНП "МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ М. ЛЬВОВА" (код за ЄДРПОУ: 22331468; 

місцезнаходження: Україна, 79059, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ П. ОРЛИКА, будинок 4)  - 

зміна умов ліцензії. 

2. КНП "МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 1" ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код за ЄДРПОУ: 

01110972, місцезнаходження: Україна, 58013, Чернівецька обл., місто Чернівці, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ 

МАЙДАНУ, будинок 226) — зміна умов ліцензії. 

3. ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ ПЛЯСКІВСЬКОМУ ПАВЛУ ПАВЛОВИЧУ  

(ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов’язкових платежів: 

3091800335, місцезнаходження: Україна, 89656, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, село Горонда, 

ВУЛИЦЯ П. ЛІНТУРА, будинок 45) -  продовжено строк дії на 5 років. 

Заявників повідомлено про прийняті рішення. 

 

 

 

 


