
 

Результати дозвільної діяльності міжрегіональних інспекцій з ядерної та радіаційної 
безпеки (на правах самостійного управління) Держатомрегулювання у лютому 2022 року 

 
 

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

Держатомрегулювання у лютому 2022 року відбулось 3 чергові засідання Ліцензійної комісії, з 

урахуванням рекомендацій яких прийнято відповідні рішення щодо ліцензування: 

 

08 лютого 2021 року (протокол № ПЛК-2/39-12) – розглянуто 3 ліцензійні справи: 

 

Внесення змін та переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання 

джерел іонізуючого випромінювання: 

1.  ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ РОГАЛЬОВУ МИХАЙЛУ БОРИСОВИЧУ (місто 

Харків) /подовження строку дії ліцензії, перегляд спроможності заявника дотримуватися умов 

провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами та правилами з ядерної та 

радіаційної безпеки, виявлення у процесі провадження діяльності обставин, що потребують 

перегляду і зміни умов ліцензії, поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, щодо поводження з якими 

встановлені умови ліцензії/. 

 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КРАСНОПІЛЬСЬКА 

ЛІКАРНЯ" КРАСНОПІЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (Сумська обл., Краснопільський р-н,              

смт Краснопілля) /виявлення у процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляду 

і зміни умов ліцензії/; 

2. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "СЛОБОЖАНСЬКА 

ЛІКАРНЯ" СЛОБОЖАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ (Харківська обл., Зміївський р-н, смт Слобожанське) /подовження строку дії ліцензії/. 

 

         16 лютого 2022 року (протокол № ПЛК-3/39-12) – розглянуто 3 ліцензійні справи: 

 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1. ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ КІРІК ГАННИ АНАТОЛІЇВНИ (місто Харків) 

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

ліцензії/; 

2. ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я "ОБЛАСНА ТУБЕРКУЛЬОЗНА 

ЛІКАРНЯ №3" (місто Харків) /подовження строку дії ліцензії/; 

3. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 

5" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (місто Суми) /виявлення у процесі провадження діяльності 

обставин, що потребують перегляду і зміни умов ліцензії/. 

 

 23 лютого 2022 року (протокол № ПЛК-4/39-12) – розглянуто 2 ліцензійні справи: 

 

Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

1. ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ ВАСИЛОВСЬКІЙ НАТАЛІЇ ВОЛОДИМИРІВНІ 

(місто Харків). 

 

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

випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ГРЕБІНКІВСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ГРЕБІНКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ" (Полтавська обл., Гребінківський р-н, місто Гребінка) /зміна найменування Ліцензіата, 

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

ліцензії/. 

 

 



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

Держатомрегулювання у лютому 2022 року відбулось 4 засідання Ліцензійної комісії, з 

урахуванням рекомендацій яких Держатомрегулювання прийнято відповідні рішення щодо 

ліцензування: 

 

02 лютого 2022 року (протокол № 04/38-09) – розглянуто 4 ліцензійні справи: 

 

Про видачу ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

1. ОКНП "ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" (код  за ЄДРПОУ 

– 43287790) - видано ліцензію строком дії 5 років. 

 

Про переоформлення та внесення змін до ліцензії  на право провадження діяльності з 

використання джерел іонізуючого випромінювання: 

1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ 

КОМПЛЕКС "КАМЕЯ" (код за ЄДРПОУ – 21412570) – переоформлення у зв’язку із зміною місця 

провадження діяльності; внесено зміни до умов ліцензії. 

 

Про внесення змін до ліцензії  на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1. КНП ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА 

ЛІКАРНЯ" (код за ЄДРПОУ – 01984263) - внесено зміни до умов ліцензії. 

2. ДЕРЖАВНІЙ УСТАНОВІ "ІНСТИТУТ ПАТОЛОГІЇ КРОВІ ТА ТРАНСФУЗІЙНОЇ 

МЕДИЦИНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ"  (код за ЄДРПОУ – 

02012088) - продовжено строк дії ліцензії на 7 років. 

 

09 лютого 2022 року (протокол № ПЛК-05/38-09) – розглянуто 5 ліцензійних справ: 

 

Про видачу ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

1. КНП "ВЕЛИКОБИЧКІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" ВЕЛИКОБИЧКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ 

РАДИ (код  за ЄДРПОУ – 33583287) - видано ліцензію строком дії 5 років. 

2. КНП "УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК" УЖГОРОДСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ (код  за ЄДРПОУ – 38802040) - видано ліцензію строком дії 3 роки. 

3. КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Мукачівської міської територіальної 

громади" (код  за ЄДРПОУ – 40390032) - видано ліцензію строком дії 5 років. 

 

Про переоформлення та внесення змін до ліцензії  на право провадження діяльності з 

використання джерел іонізуючого випромінювання: 

1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРЕЙД МЕД КОМПАНІ К»  (код 

за ЄДРПОУ – 44324843) – 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, 

внесено зміни до умов ліцензії. 

 

Про внесення змін до ліцензії  на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР 

"ЄВРОКЛІНІК"  (код за ЄДРПОУ – 38243196) - продовжено строк дії ліцензії на 5 років. 

 

16 лютого 2022 року (протокол № ПЛК-06/38-09) – розглянуто 3 ліцензійні справи: 

 

Про видачу ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

1. КНП «ЛЬВІВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ 

«БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ТА 

ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ» (код за ЄДРПОУ – 44496574) - видано ліцензію строком дії 

на 5 років. 



2. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЬВІВ МЕДІКАЛ ЦЕНТР 

ХІРУРГІЯ» (код  за ЄДРПОУ – 44237940) - видано ліцензію строком дії на 5 років. 

 

Про анулювання ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання на підставі поданої ліцензіатом заяви: 

1. № ОВ 030083, видану Комунальному некомерційному підприємству «МІСЬКА ДИТЯЧА 

КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ М. ЛЬВОВА» (код за ЄДРПОУ – 22331468); 

2. № ОВ 030101, видану Комунальному некомерційному підприємству «8-А МІСЬКА 

КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ М.ЛЬВОВА» (код за ЄДРПОУ – 01997645); 

3. № ОВ 030114, видану Комунальному некомерційному підприємству «КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ 

ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ М.ЛЬВОВА» (код за ЄДРПОУ – 01996639). 

 

Про переоформлення та внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з 

використання джерел іонізуючого випромінювання: 

1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПІЛЬНО УКРАЇНСЬКО-

ІТАЛІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДОЛЬЧІ ФАНТАЗІЇ» (код за ЄДРПОУ – 41426064)  - 

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, внесено зміни до умов ліцензії. 

 

16 лютого 2022 року (протокол № ПЛК-06/38-09) – розглянуто 3 ліцензійні справи: 

 

Про видачу ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

1. КНП "МЕДЕНИЦЬКА ЛІКАРНЯ" МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (код  за ЄДРПОУ: 

43526560) - видано ліцензію строком дії на 5 років. 

 

Про переоформлення та внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з 

використання джерел іонізуючого випромінювання: 

1. ЛЬВІВСЬКОМУ ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНОМУ КЛІНІЧНОМУ ЦЕНТРУ (КЛІНІЧНИЙ 

ГОСПІТАЛЬ) ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 2522) 

(код за ЄДРПОУ: 14321771)  - 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, внесено зміни до умов ліцензії. 

 

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

іонізуючого випромінювання: 

1. ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ 

ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ" (код за ЄДРПОУ:  00138827) – внесено зміни до умов ліцензії. 

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

Держатомрегулювання у лютому 2022 року відбулось 3 чергових засідання Ліцензійної комісії, з 

урахуванням рекомендацій яких прийняті відповідні рішення щодо ліцензування. 

 

04 лютого 2022 року (протокол № ПЛК-04/36-12) – розглянуто 3 ліцензійні справи: 

 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "МИКОЛАЇВСЬКИЙ 

РЕГІОНАЛЬНИЙ ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР" МИКОЛАЇВСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ (Миколаївська обл., Миколаївський район, селище Надбузьке) (поширення дії 

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

2. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "МИКОЛАЇВСЬКА 

ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (місто Миколаїв) 

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

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

ліцензії); 

3. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ДУНАЙСЬКА 



ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ" ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ") (Одеська обл., місто Ізмаїл) (виявлення у 

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

 

17 лютого 2022 року (протокол № ПЛК-05/36-12) – розглянуто 6 ліцензійних справ: 

 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "БІЛГОРОД-

ДНІСТРОВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ 

РАЙОННОЇ РАДИ (Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, село Шабо) (поширення дії ліцензії 

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

2. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТРАЛЬНА 

РАЙОННА ЛІКАРНЯ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КУЯЛЬНИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ" (Одеська 

обл., Подільський район, село Куяльник) (поширення дії ліцензії на додаткове ДІВ, щодо 

поводження з яким встановлені умови ліцензії); 

3. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "САВРАНСЬКА 

ЛІКАРНЯ" САВРАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (Одеська обл., Савранський 

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

4. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ОДЕСЬКА ОБЛАСНА 

КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 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); 

5. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "БІЛОЗЕРСЬКА 

ЛІКАРНЯ" БІЛОЗЕРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ХЕРСОНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ (Херсонська обл., Білозерський район, селище міського типу Білозерка) (виявлення у 

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

 

Переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ІВАНІВСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ІВАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(Одеська обл., Іванівський район, селище міського типу Іванівка) (реорганізація ліцензіата). 

 

24 лютого 2022 року (протокол № ПЛК-06/36-12) – розглянуто 7 ліцензійних справ: 

 

Видача ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "НІБУЛОН" (місто Миколаїв); 

2. ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ – ПІДПРИЄМЦЮ СІДОРОВІЙ ОЛЕКСАНДРІ ВАЛЕРІЇВНІ (місто 

Одеса). 

 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПЕРВОМАЙСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Миколаївська обл., 

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

умови ліцензії); 

2. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

"НОВОВОРОНЦОВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ" НОВОВОРОНЦОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ 

РАДИ (Херсонська обл., Бериславський район, селище міського типу Нововоронцовка) (зміна 

місцезнаходження ліцензіата та виявлення у процесі провадження діяльності обставин, що потребую 

перегляду та зміни умов ліцензії); 

3. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ХЕРСОНСЬКА 

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

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

ліцензії); 

4. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА МИКОЛАЇВСЬКОЇ 



МІСЬКОЇ РАДИ "ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №1" (місто Миколаїв) (виявлення у процесі 

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

 

Внесення змін та переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання 

джерел іонізуючого випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ОДЕСЬКИЙ 

ОБЛАСНИЙ ОЧНИЙ ШПИТАЛЬ ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ" ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" (місто 

Одеса) (зміна місця провадження діяльності ліцензіата, 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 лютому 2022 року відбулось 4 чергових засідання 

Ліцензійної комісії, з урахуванням рекомендацій яких прийнято відповідні рішення щодо 

ліцензування. 

 

02 лютого 2022 року (протокол № ПЛК-05/37-13) – розглянуто 2 ліцензійні справи: 

 

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

випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

"ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ"  (85500,  

Великоновосілківський р-н, смт. Велика Новосілка, пров. Южний, 3)/продовження строку дії 

ліцензії/ 

 

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

джерел іонізуючого випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ 

ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР» (84333, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Кирилкіна, 

10) /реорганізація ліцензіата; внесення змін до ліцензії у зв’язку зміною умов ліцензії /. 

 

09 лютого 2022 року (протокол № ПЛК-06/37-13) – розглянуто 2 ліцензійні справи: 

 

Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТСОЛЮШН» (69032, 

Запорізька обл., місто Запоріжжя, ПРОЇЗД ДРУЖНИЙ, будинок 11, квартира 8) /. 

 

 

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

джерел іонізуючого випромінювання: 

1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕД ДІАГНОСТИК» (87506, 

Донецька обл., місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ КООПЕРАТИВНА, будинок 2) /зміна місця провадження 

діяльності з використання ДІВ, внесення змін з наміром поширити дію на додаткове ДІВ (отримання 

(придбання), зберігання, передача (збут)/. 

 

16 лютого 2022 року (протокол № ПЛК-07/37-13) – розглянуто 1 ліцензійна справа: 

 

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

випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «Курахівська міська лікарня» 

(85612, Покровський район, м. Курахове, вул. Мечникова, будинок 14) / продовження строку дії 

ліцензії; виявлення в процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляду та зміни 

умов ліцензії /. 

 

18 лютого 2022 року (протокол № ПЛК-08/37-13) – розглянуто 1 ліцензійна справа: 

 



Переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ОБЛАСНЕ 

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ М. КРАМАТОРСЬК» (84307, Донецька обл., місто 

Краматорськ, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСИ ТИХОГО, будинок 31)/  зв’язку з необхідністю внести зміни до 

ліцензії які потребують перегляду спроможності дотримуватись заявником умов провадження 

діяльності/. 

 

Крім того у лютому 2022 року, без розгляду на засіданні ліцензійної комісії були прийняті 

рішення щодо внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ТЕРИТОРІАЛЬНЕ 

МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНИХ МЕТОДІВ 

ЛІКУВАННЯ ТА ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ (72319, Запорізька обл., місто Мелітополь, ПРОСПЕКТ БОГДАНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 46/9) / поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, щодо поводження з 

яким встановлені умови ліцензії/. 

2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА 

КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (, 69600, Запорізька обл., місто Запоріжжя, 

ОРІХІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 10) / поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, щодо поводження з 

яким встановлені умови ліцензії/. 

3. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "СТАРОБІЛЬСЬКА 

БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" СТАРОБІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(92703, Луганська обл., Старобільський р-н, місто Старобільськ, ВУЛИЦЯ МОНАСТИРСЬКА, 

будинок 67) / поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, щодо поводження з яким встановлені умови 

ліцензії/. 

4. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «БАГАТОПРОФІЛЬНА 

ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ М. БАХМУТ» (84511, Донецька обл., місто Бахмут, 

ВУЛИЦЯ О.СИБІРЦЕВА, будинок 15) / поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, щодо поводження 

з яким встановлені умови ліцензії/. 

5. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Код Здоров’я» , м. Маріуполь 

(87504, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Радіна, будинок 2) / поширення дії ліцензії на додаткові 

ДІВ, щодо поводження з яким встановлені умови ліцензії /. 

 

 

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

Держатомрегулювання у лютому 2022 року винесено на розгляд Ліцензійної комісії 

Держатомрегулювання та розглянуто 28 ліцензійних справ, з урахуванням рекомендацій якої 

прийняті відповідні рішення щодо ліцензування. 

 

04 лютого 2022 року (наказ Держатомрегулювання № 107) – розглянуто 4 ліцензійні справи: 

 

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

випромінювання: 

1. УКРАЇНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОМУ ЦЕНТРУ 

ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ (08455, Київська обл., Бориспільський р-н, село Циблі, вул. Лісова, будинок 2) 

/продовження строку дії ліцензії/; 

2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«МОНАСТИРИЩЕНСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» (19100, Черкаська обл., 

Монастирищенський р-н, місто Монастирище, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 1) /зміна умов ліцензії, 

а саме: підтвердження спроможності експлуатації окремих ДІВ/; 

3. АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРТРАНСГАЗ» (01021, м. Київ, КЛОВСЬКИЙ 

УЗВІЗ, будинок 9/1) /продовження строку дії ліцензії та зміни в організаційній структурі/. 

 

Переформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

1. ТОВАРИСТСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІТСЮ «ЗДОРОВА РОДИНА 

ПЛЮС» (07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 21) /зміна видів робіт 



з ДІВ, що потребує перегляду спроможності/. 

 

11 лютого 2022 року (наказ Держатомрегулювання № 139) – розглянуто 7 ліцензійних справ: 

 

Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГЕНТСТВО МЕДИЧНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ» (03065, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, будинок 30); 

2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КАМ'ЯНСЬКА 

БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» КАМ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  (20800, Черкаська обл., 

Кам'янський р-н, місто Кам'янка, ВУЛИЦЯ ПОКРОВСЬКА, будинок 90). 

 

Внесення 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., 

Звенигородський р-н, місто Тальне, вул. Небесної Сотні, будинок 65 а) /зміна умов ліцензії, а саме: 

підтвердження експлуатації окремих ДІВ/; 

2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КОНСУЛЬТАТИВНО-

ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР» СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА (03134, місто Київ, ВУЛ. 

СИМИРЕНКА, будинок 10) /продовження строку дії ліцензії та зміна умов провадження діяльності/; 

3. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «РОМАНІВСЬКА 

ЛІКАРНЯ» РОМАНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (13001, Житомирська обл., Романівський р-н, 

селище міського типу Романів, ВУЛИЦЯ МЕДИЧНА, будинок 2) /зміна умов ліцензії/; 

4. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ПРИЛУЦЬКА 

МІСЬКА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ» ПРИЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (17500, Чернігівська обл., місто 

Прилуки, ВУЛИЦЯ КОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 185) /зміна умов ліцензії, а саме: підтвердження 

експлуатації окремих ДІВ/. 

 

Переформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КИЇВСЬКА МІСЬКА 

СТУДЕНТСЬКА ПОЛІКЛІНІКА» ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (03056, 

місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОЛІТЕХНІЧНА, будинок 25/29) /реорганізація юридичної особи та 

вилучення з ліцензії окремої адреси провадження діяльності з ДІВ/. 

11 лютого 2022 року (наказ Держатомрегулювання № 140 – без ЛК) – розглянуто 3 ліцензійні 

справи: 

 

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

випромінювання: 

1. ДЕРЖАВНІЙ УСТАНОВІ «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБЄДНАННЯ 

МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ» (14029, 

Чернігівська обл., місто Чернігів, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 217) /поширення дії ліцензії на 

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

2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КИЇВСЬКИЙ 

МІСЬКИЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР» ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (04201, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОНДРАТЮКА, будинок 6) /поширення 

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

3. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КИЇВСЬКА МІСЬКА 

ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №2» (02125, м.Київ, ПРОСПЕКТ АЛІШЕРА НАВОЇ, будинок 3) 

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

 

17 лютого 2022 року (наказ Держатомрегулювання № 148) – розглянуто 4 ліцензійні справи: 

 

Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКВАДРА» (01011, місто 

Київ, ВУЛИЦЯ РИБАЛЬСЬКА, будинок 13, офіс 4). 



 

Переформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДОНІС-ЛАБ» (02002, 

місто Київ, вул.Окіпної Раїси, будинок 8-Б) /поширення дії ліцензії на додаткові види робіт з ДІВ – 

експлуатація ДІВ/; 

2. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛВІ МЕД» (02002, місто 

Київ, вул.Окіпної Раїси, будинок 8-Б) /поширення дії ліцензії на додаткові види робіт з ДІВ – 

експлуатація ДІВ/. 

 

Відмова у внесенні змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1. ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ СЕРГЕЄВУ ЮРІЮ ОЛЕКСІЙОВИЧУ (03142, 

місто Київ, ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, будинок 23/9, квартира 68). 

 

17 лютого 2022 року (наказ Держатомрегулювання № 152 – без ЛК) – розглянуто 2 ліцензійні 

справи: 

 

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

випромінювання: 

1. ДЕРЖАВНІЙ УСТАНОВІ «ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ ІМЕНІ Ю.І.КУНДІЄВА 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ» (01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ 

САКСАГАНСЬКОГО, будинок 75) /поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ/; 

2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЧЕРКАСЬКА 

ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» (18009, Черкаська обл., місто Черкаси, 

ВУЛИЦЯ МЕНДЕЛЄЄВА, будинок 3) /поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ/. 

 

18 лютого 2022 року (наказ Держатомрегулювання № 165) – розглянуто 3 ліцензійні справи: 

 

Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІЦІДЕНТЕХ» (04050, 

місто Київ, вул.Дегтярівська, будинок 11, офіс 3/3). 

 

 

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

випромінювання: 

1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОКТОР ФІЛІН» (03150, 

місто Київ, вул.Малевича Казимира, будинок 86-Г) /зміна умов провадження діяльності, а саме: 

підтвердження спроможності експлуатації окремих ДІВ та продовження строку дії ліцензії/; 

2. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІКАЛ ВЕНТЕРА 

ГРУП» (02095, м. Київ, ВУЛИЦЯ СРІБНОКІЛЬСЬКА, будинок 20) /зміна умов провадження 

діяльності, а саме: підтвердження спроможності експлуатації окремих ДІВ/. 

 

18 лютого 2022 року (наказ Держатомрегулювання № 166 – без ЛК) – розглянуто 4 ліцензійні 

справи: 

 

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

випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КОРСУНЬ-

ШЕВЧЕНКІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» (19402, Черкаська обл., Корсунь-

Шевченківський р-н, місто Корсунь-Шевченківський, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО, будинок 

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

2. КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЛІКАРНЯ №2 ІМ. В.П. ПАВЛУСЕНКА» 

ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (10004, Житомирська обл., місто Житомир, ВУЛИЦЯ РОМАНА 

ШУХЕВИЧА, будинок 2-А) /поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, щодо поводження з якими 

встановлені умови ліцензії/; 

3. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЧЕРКАСЬКИЙ 



ОБЛАСНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» (18009, Черкаська 

обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ МЕНДЕЛЄЄВА, будинок 7) /поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, 

щодо поводження з яким встановлені умови ліцензії/; 

4. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «БРОВАРСЬКА 

БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД БРОВАРСЬКОГО 

РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, 

будинок 14) /поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, щодо поводження з яким встановлені умови 

ліцензії/. 

 

22 лютого 2022 року (наказ Держатомрегулювання № 175) – розглянуто 1 ліцензійну справу: 

 

Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

1. НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ О.О.БОГОМОЛЬЦЯ 

(01601, місто Київ, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 13). 

 

 

 

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

управління) Держатомрегулювання у лютому 2022 року відбулися 4 засідання Ліцензійної комісії, 

з урахуванням рекомендацій яких прийнято відповідні рішення щодо ліцензування. 

 

 04 лютого 2022 року (протокол № ПЛК-05/34-07) – розглянуто 4 ліцензійні справи: 

 

 Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ТОРЧИНСЬКА РАЙОННА 

ЛІКАРНЯ ТОРЧИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (Волинська обл., селище міського типу Торчин). 

 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОХЕЛС»» (Тернопільська 

обл., місто Тернопіль) /у зв’язку з продовження строку дії ліцензії/; 

2. КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Хмельницька обл., місто Хмельницький) /у зв’язку з 

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

ліцензії, а саме поширенням діяльності на додатковий вид робіт – експлуатацію ДІВ/; 

3. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОРЕНТГЕН» (Волинська 

обл., місто Луцьк) /у зв’язку з виявленням у процесі провадження діяльності обставин, що 

потребують перегляду і зміни умов ліцензії, а саме поширенням діяльності на додатковий вид робіт 

– експлуатацію ДІВ/. 

 

          10 лютого 2022 року (протокол № ПЛК-06/34-07) – розглянуто 1 ліцензійну справу: 

 

 Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ 

РЕГІОНАЛЬНИЙ ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР» ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ (Тернопільська обл., Тернопільський р-н, село Великі Гаї). 

 

18 лютого 2022 року (протокол № ПЛК-07/34-07) – розглянуто 6 ліцензійних справ: 

 

Видача ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ТОВСТЕНСЬКА 

СЕЛИЩНА ЛІКАРНЯ» ТОВСТЕНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (Тернопільська обл., селище міського 

типу Товсте); 

2. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІКАРНЯ ЕКСПЕРТ» 



(Рівненська обл., м. Рівне). 

 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМТВУ «ПІДГАЄЦЬКА 

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

Підгайці) /у зв’язку з виявленням у процесі провадження діяльності обставин, що потребують 

перегляду і зміни умов ліцензії – експлуатації нового ДІВ та зміною адрес місць провадження 

окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії без зміни місця провадження 

діяльності/; 

2. КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ» (Волинська обл., місто Луцьк) /у зв’язку з виявленням у процесі 

провадження діяльності обставин, що потребують перегляду і зміни умов ліцензії – експлуатації 

нового ДІВ та поширенням дії ліцензії до додаткове ДІВ/; 

3. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КТ САРНИ» (Рівненська обл., 

місто Сарни) /у зв’язку з наміром продовжити строк дії ліцензії./. 

 

Переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

1. ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЕЦЮ ТИМОФЄЄВУ ЄВГЕНУ ВОЛОДИМИРОВИЧУ 

(Рівненська обл., місто Сарни) /у зв’язку з внесенням змін, що потребують перегляду спроможності 

заявника дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами і 

правилами з ядерної та радіаційної безпеки/. 

 

     25 лютого 2022 року (протокол № ПЛК-08/34-07) – розглянуто 2 ліцензійні справи: 

 

     Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

     1. ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ А3267 (Хмельницька обл., місто Хмельницький) /у зв’язку з 

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

ліцензії – експлуатації нового ДІВ/; 

     2. ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЛІДІЯ (Хмельницька обл., місто Хмельницький) /у 

зв’язку з виявленням у процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляду і зміни 

умов ліцензії – експлуатації нового ДІВ/. 

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

управління) Держатомрегулювання у лютому 2022 року відбувся розгляд 11 ліцензійних справ за 

спрощеною процедурою (без ЛК) та наказами Держатомрегулювання прийнято відповідні рішення 

щодо ліцензування: 

 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ 

ІМЕНІ ЮРІЯ СЕМЕНЮКА» РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (Рівненська обл., місто Рівне) 

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

2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ШЕПЕТІВСЬКА 

БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

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

яким встановлені умови ліцензії/; 

3. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЛЮБОМЛЬСЬКЕ 

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЛЮБОМЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» (Волинська 

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

встановлені умови ліцензії/; 

4. КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЛУЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ 

ЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ») (Волинська обл., місто Луцький р-н, село Липини) /поширення дії 

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

5. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ТЕОФІПОЛЬСЬКА 

БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» ТЕОФІПОЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (Хмельницька обл., 



селище міського типу Теофіполь) /поширення дії ліцензії на додаткове ДІВ, щодо поводження з 

яким встановлені умови ліцензії/; 

6. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ТЕРНОПІЛЬСЬКА 

ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ» ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

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

поводження з яким встановлені умови ліцензії/; 

7. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КОЗІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

РАЙОННА ЛІКАРНЯ КОЗІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ» (Тернопільська обл., селище міського типу 

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

ліцензії/. 

8. КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ 

МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ» (Волинська обл., місто Володимир-Волинський) /поширення дії ліцензії 

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

9. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ХМЕЛЬНИЦЬКА 

ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ» ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (Хмельницька обл., місто 

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

умови ліцензії/. 

10. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ШАЦЬКА ЛІКАРНЯ 

ШАЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ» (Волинська обл., селище міського типу Шацьк) /поширення дії 

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

11. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КАМ’ЯНЕЦЬ-

ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Хмельницька 

обл., місто Кам’янець-Подільський) /поширення дії ліцензії на додаткове ДІВ, щодо поводження з 

яким встановлені умови ліцензії/. 

 

 

 

 
У лютому 2022 року в Центральній інспекції з ядерної та радіаційної безпеки (на правах 

самостійного управління) Держатомрегулювання відбулося 6 засідань Ліцензійної комісії, з 
урахуванням рекомендацій яких були прийняті відповідні рішення щодо ліцензування. 

 
04 лютого 2022 року (протокол № ПЛК-07/35-12) розглянуто 3 ліцензійні справи. 
 
Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 
1. ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІКУМ-МРІЯ» 

(Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг) (зміна місцезнаходження (без зміни місця провадження 
діяльності), продовження строку дії ліцензії); 

2. ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ А4615 (Дніпропетровська обл., місто Дніпро) (виявлення у 
процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляду та зміни умов ліцензії, 
продовження строку дії ліцензії); 

3. АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ» (Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг) (поширення дії ліцензії на додаткові 
джерела іонізуючого випромінювання). 

 
07 лютого 2022 року (протокол № ПЛК-08/35-12) розглянуто 1 ліцензійну справу. 
 
Внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 
1. ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНДОСКОПІЧНА 

НЕЙРОХІРУРГІЯ» (Дніпропетровська обл., місто Дніпро) (продовження строку дії ліцензії). 
 
11 лютого 2022 року (протокол № ПЛК-09/35-12)  розглянуто 3 ліцензійні справи. 
 
Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 
1. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПОЛІКЛІНІЧНЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ» КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» (Кіровоградська обл., місто Кропивницький) 
(зміна найменування, виявлення у процесі провадження діяльності обставин, що потребують 
перегляду та зміни умов ліцензії, та продовження строку дії ліцензії); 



2. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СИНЕЛЬНИКІВСЬКА 
ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» СИНЕЛЬНИКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» (Дніпропетровська 
обл., місто Синельникове) (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: 
1. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МІСЬКА КЛІНІЧНА 

ЛІКАРНЯ № 16» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Дніпропетровська обл., місто Дніпро) 
(виявлення у процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляду та зміни умов 
ліцензії, зміна території провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної 
енергії). 

 
17 лютого 2022 року (протокол № ПЛК-10/35-12) розглянуто 1 ліцензійну справу. 
 
Внесення змін та переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання 

джерел іонізуючого випромінювання: 
1. ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІКУМ-ЛП» 

(Дніпропетровська обл., місто Камʾянське) (продовження строку дії ліцензії, виявлення у процесі 
провадження діяльності обставин, що потребують перегляду та зміни умов ліцензії, зміна території 
провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії). 

 
На засіданні Ліцензійної комісії Держатомрегулювання прийнято рішення про внесення змін 

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

1. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ 

ОНКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» (Кіровоградська обл., місто 

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

та зміни умов ліцензії, продовження строку дії ліцензії). 

 

 
 
21 лютого 2022 року (протокол № ПЛК-11/35-12)  розглянуто 3 ліцензійні справи. 
 
Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 
1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКАЙ-ВІННЕР» 

(Дніпропетровська обл., місто Дніпро). 
 
 
 
Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 
1. ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД» (Дніпропетровська обл., місто Дніпро) (продовження строку дії ліцензії); 
2. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПАВЛОГРАДСЬКА 

ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ» ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(Дніпропетровська обл., місто Павлоград) (виявлення у процесі провадження діяльності обставин, 
що потребують перегляду та зміни умов ліцензії). 

 
25 лютого 2022 року (протокол № ПЛК-12/35-12)  розглянуто 4 ліцензійні справи. 
 
Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 
1. КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ 

ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» (Дніпропетровська обл., 
Нікопольський р-н, місто Покров) (виявлення у процесі провадження діяльності обставин, що 
потребують перегляду та зміни умов ліцензії); 

2. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА КАМ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ «МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 9» (Дніпропетровська обл., місто Камʾянське) (виявлення у процесі 
провадження діяльності обставин, що потребують перегляду та зміни умов ліцензії); 

3. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА КАМ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 3» (Дніпропетровська обл., 
місто Камʾянське) (продовження строку дії ліцензії). 

 



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

1. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БОБРИНЕЦЬКА 
ЛІКАРНЯ» БОБРИНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, місто 
Бобринець) (зміна найменування, місцезнаходження ліцензіата (без зміни місця провадження 
діяльності), реорганізація ліцензіата). 
 

 
 

 

Інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки в зоні відчуження (на правах самостійного 

відділу) Держатомрегулювання у лютому 2022 р. не видавалися нові ліцензії та не вносилися зміни в 

діючі ліцензії підконтрольних підприємств, установ та організацій.  

 

 


