
 

Результати дозвільної діяльності міжрегіональних інспекцій з ядерної та 

радіаційної безпеки (на правах самостійного управління)  

Держатомрегулювання у жовтні 2021 року 

 

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

управління) Держатомрегулювання у жовтні 2021 року відбулося 4 засідання Ліцензійної 

комісії, з урахуванням рекомендацій яких були прийняті відповідні рішення щодо 

ліцензування. 

04 жовтня 2021 року (протокол № ПЛК-45/35-12) розглянуто 1 ліцензійну справу. 

Внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання 

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МІСЬКА 

КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 6» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Дніпропетровська обл., 

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

перегляду та зміни умов ліцензії, поширення дії ліцензії на додаткові джерела іонізуючого 

випромінювання, щодо поводження з якими встановлені умови ліцензії, продовження 

строку дії ліцензії). 

08 жовтня 2021 року (протокол № ПЛК-46/35-12) розглянуто 3 ліцензійні справи. 

Видача ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання 

- ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 

ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР «ЄВРОПА» (Дніпропетровська обл., місто Дніпро); 

- КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ 

№ 1»   КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКЇ РАДИ (Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг). 

Внесення змін та переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з 

використання джерел іонізуючого випромінювання  

- КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НІКОПОЛЬСЬКА ЛІКАРНЯ» 

ПОКРОВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ» (Дніпропетровська обл.,Нікопольський р-н, 

село Покровське) (продовження строку дії ліцензії, зміна найменування, зміна 

місцезнаходження (без зміни місця провадження діяльності), виявлення у процесі 

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

реорганізація ліцензіата). 

13 жовтня 2021 року (протокол № ПЛК-47/35-12)  розглянуто 6 ліцензійних справ. 

Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЦЕНТР 

ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ» НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» (Дніпропетровська обл., 

Дніпровський р-н, село Новоолександрівка). 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання 

джерел іонізуючого випромінювання 

- 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); 

- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ 

ЦЕНТР ТОМОТЕРАПІЇ» (Кіровоградська обл., місто Кропивницький) (виявлення у 

процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляду та зміни умов 

ліцензії); 

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КРИВОРІЗЬКА 



МІСЬКА ЛІКАРНЯ №7» КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Дніпропетровська обл., 

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

перегляду та зміни умов ліцензії); 

Внесення змін та переоформлення ліцензій на право провадження діяльності з 

використання джерел іонізуючого випромінювання  

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ № 12» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Дніпропетровська обл., місто Дніпро) 

(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.); 

- ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ БРАЖНІКОВОЇ ГАННИ ВАСИЛІВНИ 

(Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, селище міського типу Меліоративне) 

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

умов ліцензії, внесення до ліцензії змін, що потребують перегляду спроможності заявника 

дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами та 

правилами з ядерної та радіаційної безпеки, зміна території провадження окремих видів 

діяльності у сфері використання ядерної енергії.). 

26 жовтня 2021 року (протокол № ПЛК-48/35-12)  розглянуто 4 ліцензійні справи. 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання 

джерел іонізуючого випромінювання: 

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТРАЛЬНА 

МІСЬКА ЛІКАРНЯ» ГАЙВОРОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Кіровоградська обл., 

Гайворонський р-н, місто Гайворон) (виявлення у процесі провадження діяльності 

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

- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БМДЦ» 

(Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг) (продовження строку дії ліцензії). 

Внесення змін та переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з 

використання джерел іонізуючого випромінювання  

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТРАЛЬНА 

МІСЬКА ЛІКАРНЯ» КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» (Кіровоградська обл., 

місто Кропивницький) (продовження строку дії ліцензії, зміна найменування, зміна 

місцезнаходження, виявлення у процесі провадження діяльності обставин, що потребують 

перегляду та зміни умов ліцензії, зміна території провадження окремих видів діяльності у 

сфері використання ядерної енергії). 

Переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання  

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК» ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(Дніпропетровська обл., місто Павлоград) (внесення до ліцензії змін, що потребують 

перегляду спроможності заявника дотримуватися умов провадження заявленого виду 

діяльності, встановлених нормами та правилами з ядерної та радіаційної безпеки). 

08 жовтня 2021 року на засіданні Ліцензійної комісії Держатомрегулювання 

прийнято рішення про внесення змін до 1 ліцензії на право провадження діяльності з 

використання джерел іонізуючого випромінювання:  

- КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ 

ДИСПАНСЕР» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» (Дніпропетровська обл., 

місто Кривий Ріг) (поширення дії ліцензії на додаткові джерела іонізуючого 

випромінювання, щодо поводження з якими встановлені умови ліцензії). 

29 жовтня 2021 року анульовано 1 ліцензію на право провадження діяльності з 

використання ДІВ у зв’язку із поданням ліцензіатом відповідної заяви (наказ 



Держатомрегулювання № 818 від 29.10.2021): 

- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ДІАГНОСТИКИ ОБʾЄКТІВ І СПОРУД» 

(Дніпропетровська обл., місто Дніпро). 

 

 

 

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

управління) Держатомрегулювання у жовтні 2021 року відбулось 3 чергових засідання 

Ліцензійної комісії, з урахуванням рекомендацій яких прийнято відповідні рішення щодо 

ліцензування: 

06 жовтня 2021 року (протокол № ПЛК-32/39-12) – розглянуто 3 ліцензійні 

справи: 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання 

джерел іонізуючого випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ЧУГУЇВСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ ІМ. М.І. КОНОНЕНКА" ЧУГУЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (Харківська обл., місто Харків) (виявлення у процесі 

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

2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

"КРАСНОГРАДСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" (Харківська обл., 

Красноградський р-н, місто Красноград) (виявлення у процесі провадження діяльності 

обставин, що потребують перегляду і зміни умов ліцензії); 

3. ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ А 3114 (Полтавська обл., місто Полтава) 

(подовження строку дії ліцензії). 

12 жовтня 2021 року (протокол № ПЛК-33/39-12) – розглянуто 5 ліцензійних 

справ: 

Внесення змін та переоформлення ліцензій на право провадження діяльності з 

використання джерел іонізуючого випромінювання: 

1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІГМА МЕДІКАЛ" 

(Харківська обл., місто Ізюм) (зміна місця провадження окремих видів діяльності у сфері 

використання ядерної енергії, подовження строку дії ліцензії); 

2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР № 1" 

(Харківська обл., місто Харків) (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, подовження терміну 

дії ліцензії та виявлення у процесі провадження діяльності обставин, що потребують 

перегляду і зміни умов ліцензії). 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання 

джерел іонізуючого випромінювання: 

1. 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); 

2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

БІЛОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «БІЛОПІЛЬСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» (Сумська 

область, Білопільський район, місто Білопілля) (виявлення у процесі провадження 

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

3. ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ БАРІШПОЛЬЦУ ВЛАДИСЛАВУ 



ЛУК’ЯНОВИЧУ (Харківська обл., місто Харків) (поширення дії ліцензії на додаткове ДІВ, 

щодо поводження з яким встановлені умови ліцензії).  

27 жовтня 2021 року (протокол № ПЛК-34/39-12) – розглянуто 4 ліцензійні 

справи: 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання 

джерел іонізуючого випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "5-А МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ 

ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" (Полтавська обл., місто Полтава) (виявлення у процесі 

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

2. ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ЗАВОД ІМЕНІ В.О.МАЛИШЕВА" 

(Харківська обл., місто Харків) (поширення дії ліцензії на додаткове ДІВ, щодо 

поводження з яким встановлені умови ліцензії); 

3. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ СУМСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ "СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ 

ВІЙНИ" (Сумська обл., місто Суми) (подовження строку дії ліцензії та зміна 

місцезнаходження ліцензіата (без зміни місця провадження діяльності); 

4. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

"ВЕЛИКОБАГАЧАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ" ВЕЛИКОБАГАЧАНСЬКОЇ 

СЕЛИЩНОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (Полтавська обл., Великобагачанський р-н, 

селище міського типу Велика Багачка) (виявлення у процесі провадження діяльності 

обставин, що потребують перегляду і зміни умов ліцензії). 

 

 

 

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

самостійного управління) Держатомрегулювання у жовтні 2021 року відбулися 3 

засідання Ліцензійної комісії, з урахуванням рекомендацій яких прийнято відповідні 

рішення щодо ліцензування: 

07 жовтня 2021 року (протокол № ПЛК-29/34-07) – розглянуто 3 ліцензійні 

справи: 

Внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

- КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 

ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ» РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (Рівненська обл., 

місто Рівне) (у зв’язку з продовження строку дії ліцензії); 

Переоформлення ліцензій на право провадження діяльності з використання 

джерел іонізуючого випромінювання: 

1) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ВОЛИНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 

ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР» ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (Волинська обл., місто 

Луцьк) (внесення змін у зв’язку з реорганізацією та зміною назви підприємства, 

поширення дії на додаткове ДІВ); 

2) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «СЛАВУТСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ 

ІМ.Ф.М. МИХАЙЛОВА» СЛАВУТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Хмельницька обл., місто 

Славута) (внесення змін щодо перегляду спроможності дотримання умов провадження 

заявленого виду діяльності). 

13 жовтня 2021 року (протокол № ПЛК-30/34-07) – розглянуто 4 ліцензійні 

справи: 

Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 



«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ 

ЗАХВОРЮВАНЬ» ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (Тернопільська обл., місто 

Тернопіль); 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання 

джерел іонізуючого випромінювання: 

1) КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА КОМУНАЛЬНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ 

(Тернопільська обл., місто Тернопіль) (внесення змін щодо перегляду спроможності 

дотримання умов провадження заявленого виду діяльності); 

2) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 

ЛІКАРНЯ» ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (Волинська обл., місто Луцьк) (продовження 

строку дії ліцензії та поширення дії ліцензії на додаткове ДІВ, щодо поводження з яким 

встановлені умови ліцензії); 

Переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

- КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ» ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Хмельницька обл., місто Хмельницький) 

(внесення змін щодо перегляду спроможності дотримання умов провадження заявленого 

виду діяльності). 

22 жовтня 2021 року (протокол № ПЛК-31/34-07) – розглянуто 3 ліцензійні 

справи: 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання 

джерел іонізуючого випромінювання: 

1) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 

СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ДИСПАНСЕР РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ» 

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (Рівненська обл., місто Рівне) (продовження строку дії 

ліцензії); 

2) ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ ЧЕБОТАРЬОВУ ПИЛИПУ 

ВІТАЛІЙОВИЧУ (Рівненська обл., місто Сарни) (продовження строку дії ліцензії та 

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

ліцензії); 

Переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР» 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (Хмельницька обл., Хмельницький район, село 

Ружичанка) (внесення змін щодо перегляду спроможності дотримання умов провадження 

заявленого виду діяльності, продовження строку дії ліцензії). 

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

самостійного управління) Держатомрегулювання у жовтні 2021 року відбувся розгляд 4 

ліцензійних справ за спрощеною процедурою (без ЛК) та наказом Держатомрегулювання 

від 21.10.2021 року № 770 прийнято відповідні рішення щодо ліцензування: 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання 

джерел іонізуючого випромінювання: 

1) КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЛУЦЬКА 

МІСЬКА ДИТЯЧА ПОЛІКЛІНІКА» (Волинська обл., місто Луцьк) (поширення дії ліцензії 

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

2) КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«НОВОУШИЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» НОВОУШИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ 

РАДИ (Хмельницька обл., Новоушицький р-н, селище міського типу Нова Ушиця,) 



(перейменування підприємства); 

3) ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ А1446 (Рівненська обл., місто Рівне) (поширення дії 

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

4) КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «РАТНІВСЬКА 

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

Ратнівський р-н, селище міського типу Ратне) (поширення дії ліцензії на додаткове ДІВ, 

щодо поводження з яким встановлені умови ліцензії). 

 

 

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

самостійного управління) Держатомрегулювання у жовтні 2021 року відбулось 4 

чергових засідання Ліцензійної комісії, з урахуванням рекомендацій яких прийнято 

відповідні рішення щодо ліцензування: 

11 жовтня 2021 року (протокол № ПЛК-33/37-13) – розглянуто 3 ліцензійні 

справи: 

Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

- ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ А 1249 (87535, Донецька обл., місто Маріуполь, 

ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА АМОСОВА, будинок 54) 

Переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання 

джерел іонізуючого випромінювання: 

- ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛДЦ ПЛАНЕТА 

ЗДОРОВ'Я» (84121, Донецька обл., місто Слов'янськ, ВУЛИЦЯ КОРОЛЕНКА, будинок 5) 

(внесення змін, що потребують перегляду спроможності заявника дотримуватись умов 

провадження заявленого виду діяльності). 

Переоформлення та внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з 

використання джерел іонізуючого випромінювання: 

-  КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

(69600, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ОРІХІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 10) (внесення 

змін, що потребують перегляду спроможності заявника дотримуватись умов провадження 

заявленого виду діяльності;  поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, щодо поводження з 

яким встановлені умови ліцензії). 

18 жовтня 2021 року (протокол № ПЛК-34/37-13) – розглянуто 1 ліцензійну 

справу: 

Внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

- КОНЦЕРНУ «МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» (69091, Запорізька обл., місто 

Запоріжжя, БУЛЬВАР ГВАРДІЙСЬКИЙ, будинок 137) (продовження строку дії ліцензії). 

22 жовтня 2021 року (протокол № ПЛК-35/37-13) – розглянуто 4 ліцензійні 

справи: 

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) (виявлення в процесі провадження 

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

2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «СЕЛИДІВСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ СЕЛИДІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» (85400, Донецька 

обл., місто Селидове, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 43) (поширення дії ліцензії на 



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

3. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІТАЦЕНТР» (69035, 

Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ СЄДОВА, будинок 3) (виявлення в процесі 

провадження діяльності обставин, що потребують перегляд у зміни умов ліцензії). 

Переоформлення та внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з 

використання джерел іонізуючого випромінювання: 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «СОЛЕДАРСЬКА 

МІСЬКА ЛІКАРНЯ СОЛЕДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» (84545, Донецька обл., 

Бахмутський р-н, місто Соледар(пн), ВУЛИЦЯ СОЛЕДАРСЬКА, будинок 1-А) (внесення 

змін, що потребують перегляду спроможності заявника дотримуватись умов провадження 

заявленого виду діяльності; реорганізація ліцензіата; продовження строку дії ліцензії). 

28 жовтня 2021 року (протокол № ПЛК-36/37-13) – розглянуто 4 ліцензійні 

справи: 

Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

- ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОНКОЛАЙФ» 

(69059, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНОКІЛЬЦЕВА, будинок 4-А) 

Внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МІСЬКА ЛІКАРНЯ 

№ 3» КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (84331, Донецька обл., місто Краматорськ, 

ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ УКРАЇНИ, будинок 17) (виявлення в процесі провадження діяльності 

обставин, що потребують перегляд у зміни умов ліцензії). 

Переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання 

джерел іонізуючого випромінювання: 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЗАПОРІЗЬКА 

ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (69600, Запорізька 

обл., місто Запоріжжя, ОРІХІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 10 (внесення змін, що потребують 

перегляду спроможності заявника дотримуватись умов провадження заявленого виду 

діяльності). 

Переоформлення та внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з 

використання джерел іонізуючого випромінювання: 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ МАРІУПОЛЬСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 5 М. 

МАРІУПОЛЯ» (87545, Донецька обл., місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ УКРАЇНСЬКОГО 

КОЗАЦТВА, будинок 56) (реорганізація ліцензіата;  поширення). 

Крім того,  у жовтні 2021 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 

МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ 

ДОПОМОГИ № 3 М. МАРІУПОЛЯ» (87555, Донецька обл., місто Маріуполь, ПРОСПЕКТ 

МИРУ, будинок 80) (поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, щодо поводження з яким 

встановлені умови ліцензії). 

2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЗАПОРІЗЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ЗАПОРІЗЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ (70401, 

Запорізька обл., Запорізький р-н, село Миколай-Поле, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 

46-А) (зміна найменування). 

3. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 



«СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» (93400, Луганська обл., 

місто Сєвєродонецьк, ВУЛИЦЯ ЄГОРОВА, будинок 2Б) (поширення дії ліцензії на 

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

4. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР М. МАРІУПОЛЯ» (87506, Донецька обл., 

місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ БАХМУТСЬКА, будинок 20-А) (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 жовтні 2021 року відбулось 4 чергових засідання 

Ліцензійної комісії, з урахуванням рекомендацій яких Держатомрегулювання прийнято 

відповідні рішення щодо ліцензування: 

01 жовтня 2021 (протокол № ПЛК-40/38-09) – розглянуто 3 ліцензійних справи: 

Переоформлення та внесення змін до ліцензії  на право провадження діяльності 

з використання джерел іонізуючого випромінювання: 

- ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙРІСМЕД" (код за 

ЄДРПОУ: 40302247, місцезнаходження: Україна, 79059, Львівська обл., місто Львів, 

ВУЛИЦЯ ПИЛИПА ОРЛИКА, будинок 2) (внесення змін до ліцензії у зв’язку з наміром 

ліцензіата продовжити строк її дії (строк дії ліцензії продовжено на 3 роки) та 

переоформлення ліцензію  у зв’язку із зміною місця провадження діяльності). 

Внесення змін до ліцензії  на право провадження діяльності з використання 

джерел іонізуючого випромінювання: 

1) КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "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) (внесення 

змін до ліцензії у зв’язку з наміром ліцензіата продовжити строк її дії (строк дії ліцензії 

продовжено на 5 років). 

2) КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ДРОГОБИЦЬКА 

РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ДРОГОБИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ (код за ЄДРПОУ: 22421239, 

місцезнаходження: Україна, 82168, Львівська обл., Дрогобицький р-н, село Нижні Гаї, 

ВУЛ. ВЕРБОВА, будинок 17) (внесення змін до ліцензії на провадження діяльності з 

використання ДІВ, що була видана КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ "ДРОГОБИЦЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ у  зв’язку із зміною 

найменування ліцензіата - юридичної особи та виявленням у процесі провадження 

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

06 жовтня 2021 (протокол № ПЛК-41/38-09) – розглянуто 7 ліцензійних справ: 

Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

- ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЧАСНА 

ДОПОМОГА"  код за ЄДРПОУ: 44118910, місцезнаходження Україна, 82100, Львівська 

обл., місто Дрогобич, вул. Коновальця Євгена, будинок 13, квартира 68) (видано ліцензію 

строком дії 3 роки). 

Переоформлення  та внесення змін до ліцензії  на право провадження діяльності 

з використання джерел іонізуючого випромінювання: 

1) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕДИКО-

ФАРМАЦЕВТИЧНА ЕКСПЕРТНА КОМПАНІЯ "ДЖЕРЕЛО ЗДОРОВ’Я" (код за 

ЄДРПОУ: 34439074, місцезнаходження: Україна, 58000, Чернівецька обл., місто 

Чернівці, ВУЛ. СМАЛЬ-СТОЦЬКОГО, будинок 8, квартира 4) (переоформлення ліцензії 



на провадження діяльності з використання ДІВ у  зв’язку із наміром внести зміни до 

ліцензії, що потребують перегляду спроможності заявника дотримуватися умов 

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

радіаційної безпеки, зміною місця провадження діяльності та наміром поширити дію 

ліцензії на додаткове ДІВ). 

2) Комунальному некомерційному підприємству "Мукачівська центральна районна 

лікарня" (код за ЄДРПОУ: 01992831, місцезнаходження: Україна. 89600, Закарпатська 

обл., місто Мукачеве, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА, будинок 8) (переоформлення ліцензії на 

провадження діяльності з використання ДІВ у зв’язку із наміром внести зміни до ліцензії, 

що потребують перегляду спроможності заявника дотримуватися умов провадження 

заявленого виду діяльності, встановлених нормами і правилами з ядерної та радіаційної 

безпеки, та наміром продовжити строк дії ліцензії (строк дії ліцензії продовжено на 3 

роки). 

3) КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "МІСЬКА 

ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, що була видана 

Комунальній медичній установі  "Міська дитяча клінічна лікарня" (код за ЄДРПОУ: 

02005757, місцезнаходження: Україна, 58001, Чернівецька обл., місто Чернівці, ВУЛИЦЯ 

БУКОВИНСЬКА, будинок 4) (переоформлення ліцензії на провадження діяльності з 

використання ДІВ, що була видана Комунальній медичній установі  "Міська дитяча 

клінічна лікарня", у зв'язку з реорганізацією та наміром продовжити строк дії ліцензії 

(строк дії ліцензії продовжено на 3 роки). 

4) КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

"ЗАКАРПАТСЬКИЙ ПРОТИПУХЛИННИЙ ЦЕНТР" ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

(код за ЄДРПОУ: 01992147, місцезнаходження: 88014, Закарпатська обл., місто 

Ужгород, ВУЛИЦЯ БРОДЛАКОВИЧА, будинок 2) (переоформлення ліцензії на 

провадження діяльності з використання ДІВ у  зв’язку із наміром внести зміни до ліцензії, 

що потребують перегляду спроможності заявника дотримуватися умов провадження 

заявленого виду діяльності, встановлених нормами і правилами з ядерної та радіаційної 

безпеки, та у зв’язку із виявленням у процесі провадження діяльності обставин, що 

потребують перегляду і зміни умов ліцензії). 

5) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДРУМ-ЗАХІД" (код 

за ЄДРПОУ: 43865783, місцезнаходження: Україна, 80300, Львівська обл., Жовківський р-

н, місто Жовква(з), вул. Львівська, будинок 47) (переоформлення ліцензії на провадження 

діяльності з використання ДІВ у  зв’язку із наміром внести зміни до ліцензії, що 

потребують перегляду спроможності заявника дотримуватися умов провадження 

заявленого виду діяльності, встановлених нормами і правилами з ядерної та радіаційної 

безпеки, та у зв’язку із виявленням у процесі провадження діяльності обставин, що 

потребують перегляду і зміни умов ліцензії). 

Переоформлення  ліцензії  на право провадження діяльності з використання 

джерел іонізуючого випромінювання: 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ОБЛАСНИЙ 

ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ, що була видана 

КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ "ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" (код за 

ЄДРПОУ: 01992162, місцезнаходження: Україна, 88018, Закарпатська обл., місто 

Ужгород, ВУЛИЦЯ Л.ТОСТОГО, будинок 13) (переоформлення ліцензії на провадження 

діяльності з використання ДІВ у  зв’язку із реорганізацією юридичної особи). 

12 жовтня 2021 (протокол № ПЛК-42/38-09) – розглянуто 6 ліцензійних справ: 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання 

джерел іонізуючого випромінювання: 

1) КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "МІСЬКА 



ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" (код за 

ЄДРПОУ:   01993279, місцезнаходження: Україна, 76018, Івано-Франківська обл., місто 

Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ЧОРНОВОЛА, будинок 44) (внесення змін до ліцензії на 

провадження діяльності з використання ДІВ у зв’язку із виявленням у процесі 

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

наміром продовжити строк дії ліцензії (строк дії ліцензії продовжено на 3 роки). 

2) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ПЕРЕМИШЛЯНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

РАЙОННА ЛІКАРНЯ (код за ЄДРПОУ: 01996504, місцезнаходження: Україна, 81200, 

Львівська обл., Перемишлянський р-н, місто Перемишляни, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, будинок 12) 

(внесення змін до ліцензії на провадження діяльності з використання ДІВ у  зв’язку із 

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

умов ліцензії). 

Переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання 

джерел іонізуючого випромінювання: 

1) КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ХУСТСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ ІМЕНІ ВІЦИНСЬКОГО ОСТАПА ПЕТРОВИЧА" ХУСТСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ (код за ЄДРПОУ: 43221703, місцезнаходження: Україна, 90400, 

Закарпатська обл., місто Хуст, вул. Франка І., будинок 113) (переоформлення ліцензії на 

провадження діяльності з використання ДІВ у зв’язку із наміром ліцензіата внести до 

ліцензії зміни, що потребують перегляду спроможності заявника дотримуватися умов 

провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами та правилами з ядерної 

та радіаційної безпеки). 

2) КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "3-Я МІСЬКА 

КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ М. ЛЬВОВА" (код за ЄДРПОУ: 01996645, місцезнаходження: 

Україна, 79016, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ОЗАРКЕВИЧА, будинок 2) 

(переоформлення ліцензії у зв’язку із наміром ліцензіата внести зміни до ліцензії, що 

потребують перегляду спроможності заявника дотримуватися умов провадження 

заявленого виду діяльності, встановленого нормами та правилами з ядерної та радіаційної 

безпеки). 

Переоформлення та внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності 

з використання джерел іонізуючого випромінювання: 

1) КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ВЕРХОВИНСЬКА 

БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" ВЕРХОВИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, що була видана 

Верховинській центральній районній лікарні (код за ЄДРПОУ: 01993374, 

місцезнаходження: Україна, 78701, Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, селище 

міського типу Верховина, ВУЛИЦЯ НЕВЕСТЮКА, будинок 2) (переоформлення ліцензії 

на провадження діяльності з використання ДІВ, що була видана Верховинській 

центральній районній лікарні, у зв'язку з реорганізацією, зміною найменування та 

наміром продовжити строк дії ліцензії (строк дії ліцензії продовжено на 5 років). 

2) КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ САМБІРСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ "САМБІРСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ", що була видана 

КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ САМБІРСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ ТА САМБІРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "САМБІРСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА 

ЛІКАРНЯ"  (код за ЄДРПОУ: 01997461, місцезнаходження Україна, 81400, Львівська 

обл., місто Самбір, ВУЛИЦЯ ШПИТАЛЬНА, будинок 14) (переоформлення ліцензії на 

провадження діяльності з використання ДІВ, що була видана Комунальному 

некомерційному підприємству Самбірської міської ради та Самбірської районної ради 

"Самбірська центральна районна лікарня"  у  зв’язку із наміром внести зміни до ліцензії, 

що потребують перегляду спроможності заявника дотримуватися умов провадження 

заявленого виду діяльності, встановлених нормами і правилами з ядерної та радіаційної 



безпеки та у зв’язку із виявленням у процесі провадження діяльності обставин, що 

потребують перегляду і зміни умов ліцензії: наміру здійснення експлуатації нових ДІВ, 

наміру отримання, експлуатації та зберігання нового ДІВ, зміною місця провадження 

окремих видів діяльності; зміною найменування юридичної особи). 

29 жовтня 2021 (протокол № ПЛК-43/38-09) – розглянуто 6 ліцензійних справ: 

Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1) КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ПУТИЛЬСЬКА 

БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" ПУТИЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ВИЖНИЦЬКОГО 

РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (код за ЄДРПОУ: 02005846, місцезнаходження 

Україна, 59100, Чернівецька обл., Путильський р-н, селище міського типу Путила, 

ВУЛИЦЯ УКРАЇНСЬКА , будинок 38)  (видано ліцензію строком дії 3 роки). 

2) КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ОБЛАСНИЙ 

КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР НЕЙРОХІРУРГІЇ ТА НЕВРОЛОГІЇ" ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

РАДИ (код за ЄДРПОУ: 33985449, місцезнаходження Україна, 88018, Закарпатська обл., 

місто Ужгород, ВУЛИЦЯ КАПУШАНСЬКА, будинок 24) (видано ліцензію строком дії 3 

роки). 

Внесення змін та переоформлення ліцензій на право провадження діяльності з 

використання джерел іонізуючого випромінювання: 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ" СТОРОЖИНЕЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (код за 

ЄДРПОУ: 02005869, місцезнаходження: Україна, 59000, Чернівецька обл., 

Сторожинецький район, місто Сторожинець, ВУЛИЦЯ ВИДИНІВСЬКОГО, будинок 20) 

(переоформлення ліцензії на провадження діяльності з використання ДІВ у  зв’язку зі 

зміною місцезнаходження  юридичної особи та наміром 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: 

1) ОБЛАСНОМУ КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

"ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" (код за ЄДРПОУ: 43288621, 

місцезнаходження: Україна, 58001, Чернівецька обл., місто Чернівці, ВУЛИЦЯ 

ГОЛОВНА, будинок 137) (внесення змін до ліцензії на провадження діяльності з 

використання ДІВ у зв’язку із виявленням у процесі провадження діяльності обставин, що 

потребують перегляду і зміни умов ліцензії). 

2) КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ВИГОДСЬКА 

МІСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" ВИГОДСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (код за ЄДРПОУ: 20561315, місцезнаходження: Україна, 

77543, Івано-Франківська обл., Долинський р-н, село Старий Мізунь, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ 

СТРІЛЬЦІВ, будинок 2) (внесення змін до ліцензії на провадження діяльності з 

використання ДІВ у зв’язку із виявленням у процесі провадження діяльності обставин, що 

потребують перегляду і зміни умов ліцензії). 

3) КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 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) (внесення змін до ліцензії на 

провадження діяльності з використання ДІВ, що була видана КОМУНАЛЬНОМУ 

НЕКОМЕРЦІЙНОИУ ПІДПРИЄМСТВУ ЖОВКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 



"ЖОВКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" у зв’язку зі зміною найменування 

юридичної особи та із виявленням у процесі провадження діяльності обставин, що 

потребують перегляду і зміни умов ліцензії). 

 

Північною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного 

управління) Держатомрегулювання у жовтні 2021 року розглянуто 55 ліцензійних справ, 

з урахуванням рекомендацій якої прийняті відповідні рішення щодо ліцензування. 

01 жовтня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 711) – розглянуто 5 

ліцензійних справ: 

Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

- ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛІНІКА 

«ДЕНИС»  (03189, місто Київ, вул. Вільямса Академіка, будинок 19/14, офіс 707) (строк – 

на три роки). 

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 ДІВ та вилучення 

окремих ДІВ; 

2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«ЄМІЛЬЧИНСЬКА ЛІКАРНЯ» ЄМІЛЬЧИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ (11201, Житомирська обл., Ємільчинський р-н, селище міського типу 

Ємільчине, ВУЛИЦЯ 1 ТРАВНЯ, будинок 133) (зміна умов ліцензії); 

3. КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЛІКАРНЯ №2 ІМ. В.П. 

ПАВЛУСЕНКА» ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (10004, Житомирська обл., місто 

Житомир, ВУЛИЦЯ РОМАНА ШУХЕВИЧА, будинок 2-А) (зміна умов ліцензії та 

поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ). 

Відмова у видачі ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

- ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХЕЛСІ ЕНД ХЕПІ» 

(ТОВ «ХЕЛСІ ЕНД ХЕПІ»)  (01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 

39-А). 

01 жовтня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 718– без ЛК) – розглянуто 

2 ліцензійних справи: 

Внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КИЇВСЬКИЙ 

МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ» ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) (04075, м. Київ, ВУЛИЦЯ ФЕДОРА МАКСИМЕНКА, будинок 26) 

(поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ); 

2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«БАРИШІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» БАРИШІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ 

РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (07501, Київська обл., Баришівський р-н, селище міського 

типу Баришівка, вул. Київський шлях, будинок 126) (зміна найменування юридичної 

особи).  

06 жовтня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 727– без ЛК) – розглянута 

1 ліцензійна справа: 

Внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 



- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «НІЖИНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ІМЕНІ МИКОЛИ ГАЛИЦЬКОГО» НІЖИНСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (16600, Чернігівська обл., місто Ніжин, 

ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 21) (поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ). 

06 жовтня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 730)  – розглянуто 14 

ліцензійних справ: 

Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

- ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ МАЙ 

УКРАЇНА» (08700, Київська обл., місто Обухів(пн), ВУЛИЦЯ ТРИПІЛЬСЬКА, будинок 

46).  

Внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКСІМЕД ПЛЮС» 

(02002, місто Київ, ВУЛИЦЯ РАЇСИ ОКІПНОЇ, будинок 7, НЕЖИТЛОВЕ ПРИМІЩ.1) 

(продовження строку дії ліцензії на 7 років); 

2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ОБУХІВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ «ОБУХІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО 

ЛІКУВАННЯ» (08704, Київська обл., місто Обухів(з), вул.Каштанова, будинок 52) 

(поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ та зміна умов ліцензії); 

3. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ №2» 

(09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ СЕМАШКА, будинок 9) (зміна умов 

ліцензії); 

4. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЛЮБАРСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ЛЮБАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ (13133, Житомирська обл., Любарський р-н, село Старий 

Любар, ВУЛИЦЯ МЕДИЧНА, будинок 5) (зміна найменування юридичної особи та 

поширенням дії ліцензії на додаткові ДІВ); 

5. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«СЛОВЕЧАНСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» СЛОВЕЧАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ (11122, Житомирська обл., Овруцький р-н, село Словечне, 

ВУЛИЦЯ ГОСПІТАЛЬНА, будинок 47) (продовження строку дії ліцензії на 7 років); 

6. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНКОС ЛАЙН», 

(02140, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 3) (поширення дії ліцензії на 

додаткові типи ДІВ); 

7. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕД СЕРВІС+» 

(01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, будинок 14/1, кімната 511) (поширення дії 

ліцензії на додаткові типи ДІВ); 

8. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕЙЛІ-ТРЕЙД» 

(04073, м Київ, ПРОСПЕКТ СТЕПАНА БАНДЕРИ, будинок 21, офіс 423) (поширення дії 

ліцензії на додаткові типи ДІВ); 

9. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОЮЗ 

МЕДИЦИНИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» (04073, місто Київ, ПРОСПЕКТ СТЕПАНА БАНДЕРИ, 

будинок 21) /поширення дії ліцензії на додаткові типи ДІВ/; 

10. ПРИВАТНОМУ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«КОБАЛЬТ-СЕРВІС» (03179, місто Київ, ВУЛ. УБОРЕВИЧА, будинок 17, квартира 316) 

(продовження строку дії ліцензії на 7 років); 

11. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДМАРКЕТ-

СЕРВИС» (03680, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА, будинок 92) /продовження строку 



дії ліцензії на 7 років/; 

12. ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ФІРМА «УКР-МЕДМАРКЕТ» (01135, 

місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 9/47) (продовження строку дії ліцензії на 7 

років); 

13. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРМЕД 

ДЕНТАЛ» (01021, місто Київ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 28/2) (продовження 

строку дії ліцензії на 7 років). 

13 жовтня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 751)  – розглянуто 16 

ліцензійних справ: 

Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1. ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «АНТОНОВ» (03062, місто Київ, ВУЛ. 

АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, будинок 1); 

2. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОРЛАНДО 1» 

(01021, місто Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, Н/П №2 В ЛІТ. А, кімната 3).  

Внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 

М.КИЄВА (04074, місто Київ, ВУЛИЦЯ МОСТИЦЬКА, будинок 9) (зміна умов ліцензії, а 

саме: підтвердження спроможності щодо експлуатації окремих ДІВ); 

2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МЕНСЬКА 

МІСЬКА ЛІКАРНЯ» МЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (15600, Чернігівська обл., Менський р-н, 

місто Мена, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 61) (зміна найменування юридичної особи, 

поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, вилучення з ліцензії окремих ДІВ та окремого 

місця провадження діяльності з ДІВ та виконання умов ліцензії - підтвердження 

експлуатації ДІВ); 

3. КОМУНАЛЬНОМУ  НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «УМАНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» УМАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ (20324, Черкаська 

обл., Уманський р-н, село Родниківка, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 50) (зміна 

найменування юридичної особи та поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ); 

4. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УМТ+» (03056, 

місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАДИМА ГЕТЬМАНА, будинок 27, кімната 31) (зміна назви адреси 

місця провадження діяльності, актуалізація Переліку ДІВ та продовження строку дії 

ліцензії на 7 років); 

5. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР» ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. 

КИЄВА (02232, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗАКРЕВСЬКОГО, будинок 81/1) (зміна умов 

ліцензії); 

6. КОМУНАЛЬНОМУ  НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«ПЕРЕЯСЛАВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ» 

ПЕРЕЯСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, СТУДЕНИКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ, 

ТАШАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ, ДІВИЧКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ТА 

ЦИБЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ  (08403, Київська обл., місто Переяслав, ВУЛИЦЯ 

БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 137) (зміна найменування юридичної особи, 

поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, та виконання умов ліцензії - підтвердження 

експлуатації ДІВ); 

7. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІНМЕДІКАЛ» 

(21036, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 2, офіс 

200А) (поширення дії ліцензії на додаткові типи ДІВ); 



8. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕХМЕДКОНТРАКТ» (04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 4 А, офіс 

139) (поширення дії ліцензії на додаткові типи ДІВ); 

9. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРАМЕД» 

(03061, місто Київ, ПРОСПЕКТ ВІДРАДНИЙ, будинок 95) (поширення дії ліцензії на 

додаткові типи ДІВ); 

10. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТТЛЕР-

ТОЛЕДО УКРАЇНА» (03151, місто Київ, ВУЛИЦЯ СМІЛЯНСЬКА, будинок 10/31, Н.П. 

№180) (поширення дії ліцензії на додаткові типи ДІВ та продовження строку дії ліцензії на 

5 років). 

Переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання 

джерел іонізуючого випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОМУ  НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«ІЧНЯНСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» ІЧНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (16703, Чернігівська 

обл., Ічнянський р-н, місто Ічня, ВУЛИЦЯ КОВАЛІВКА, будинок 6) (реорганізація та 

зміна назви); 

2. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСТРІУМ» 

(01032, місто Київ, вул. Саксаганського, будинок 120, офіс 24) (зміна юридичної адреси, 

території провадження діяльності з використання ДІВ (адреса складського приміщення) 

та актуалізація Переліку ДІВ); 

3. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІННИЦЬКИЙ 

ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ РАДІОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР» (21029, Вінницька обл., 

місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 92) (зміна видів робіт з ДІВ, 

що потребує перегляду спроможності); 

4. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКВІПМЕД» 

(01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧИГОРІНА, будинок 18) (поширення дії ліцензії на 

додаткові типи ДІВ та види робіт з ДІВ, що потребують перегляду спроможності). 

13 жовтня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 754 – без ЛК)  – 

розглянута 1 ліцензійна справа: 

Внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

- КОМУНАЛЬНОМУ  НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«КУЛИКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» КУЛИКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ 

РАДИ (16300, Чернігівська обл., Куликівський р-н, селище міського типу Куликівка, 

ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА, будинок 16) (зміна найменування юридичної особи та поширення 

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

22 жовтня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 778)  – розглянуто 5 

ліцензійних справ: 

Внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«КОРЮКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ (15300, Чернігівська обл., Корюківський р-н, місто Корюківка, ВУЛИЦЯ 

ШЕВЧЕНКА, будинок 101) (змін умов ліцензії, а саме: підтвердження спроможності 

експлуатації окремих ДІВ); 

2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. 

КИЄВА» (02002, м. Київ, вулиця Митрополита Андрея Шептицького, будинок 5) (зміна 

умов ліцензії, а саме: підтвердження спроможності експлуатації окремих ДІВ та 

вилученням окремих ДІВ); 



3. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІАГНОСТ-КТ» 

(01030, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 10) (продовження 

строку дії ліцензії на 7 років); 

4. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«БРУСИЛІВСЬКА ЛІКАРНЯ» (12601, Житомирська обл., Житомирський р-н, селище 

міського типу Брусилів, вул.Лермонтова, будинок 41) (продовження строку дії ліцензії на 

7 років). 

Відмова у переоформленні ліцензії на право провадження діяльності з використання 

джерел іонізуючого випромінювання: 

- ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗДОРОВА 

РОДИНА ПЛЮС» (07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 

21). 

22 жовтня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 779– без ЛК) – розглянуто 

4 ліцензійні справи: 

Внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1. ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ІНСТИТУТ ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ» (01054, місто Київ, 

ВУЛИЦЯ БУЛЬВАРНО-КУДРЯВСЬКА, будинок 27) (поширення дії ліцензії на додаткові 

ДІВ); 

2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«ВИШНІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» ВИШНЕВОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БУЧАНСЬКОГО 

РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, 

місто Вишневе, ВУЛИЦЯ МАШИНОБУДІВНИКІВ, будинок 7) (поширенням дії ліцензії 

на додаткові ДІВ та зміна найменування юридичної особи); 

3. ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "КЛІНІКА МЕДІКОМ" (04210, місто 

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

додаткові ДІВ); 

4. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДРИЄМСТВУ 

«СЕМЕНІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» СЕМЕНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (15400, Чернігівська обл., Семенівський р-н, місто 

Семенівка, ВУЛИЦЯ ЛІКАРНЯНИЙ ХУТОРОК, будинок 2) (поширення дії ліцензії на 

додаткові ДІВ). 

27 жовтня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 795)  – розглянута 1 

ліцензійна справа: 

Внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«ВАСИЛЬКІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ» 

ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (08601, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ 

ДЕКАБРИСТІВ, будинок 87) (зміна умов ліцензії). 

29 жовтня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 809)  – розглянута 1 

ліцензійна справа: 

Переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання 

джерел іонізуючого випромінювання: 

- ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«МЕДРАДІОФІЗИКА-ПЛЮС» (03134, місто Київ, вул. Пшенична (Святошинський р-н), 

будинок 2, офіс 113), (зміна території провадження діяльності з ДІВ та поширенням дії 

ліцензії на додаткові види робіт з ДІВ (зберігання). 

29 жовтня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 811)  – розглянуто 5 



ліцензійних справ: 

Переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання 

джерел іонізуючого випромінювання: 

- ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВЕРС МЕД» 

(04073, місто Київ, ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 22), (зміна видів робіт, що 

потребує перегляду спроможності). 

Внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «БОБРОВИЦЬКА 

ОПОРНА ЛІКАРНЯ» (17400, Чернігівська обл., Бобровицький р-н, місто Бобровиця, 

ВУЛИЦЯ ОЛЕГА БИЧКА, будинок 1), (зміна умов ліцензії); 

2.ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДИСТАР» (04073, 

м.Київ, ПРОСПЕКТ СТЕПАНА БАНДЕРИ, будинок 17/1), (зміна умов ліцензії); 

3. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ (08520, 

Київська обл., Фастівський р-н, селище міського типу Борова, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, 

будинок 3), (зміна умов ліцензії та продовження строку дії ліцензії на 7 років). 

4. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНА ПОЛІКЛІНІКА» (18005, 

Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, будинок 9), 

(поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, вилучення з ліцензії окремої адреси місця 

провадження діяльності та окремих ДІВ та продовження строку дії ліцензії на 5 років). 

 

 

 

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

управління) Держатомрегулювання у жовтні 2021 року відбулось 5 чергових засідань 

Ліцензійної комісії, з урахуванням рекомендацій яких прийняті відповідні рішення щодо 

ліцензування: 

01 жовтня 2021 року (протокол № ПЛК-32/36-12) – розглянуто 4 ліцензійні 

справи: 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання 

джерел іонізуючого випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "МІСЬКА 

КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 10" 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); 

2. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "МІСЬКА 

ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ №2" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (місто Одеса) (поширення дії 

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

3. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЮЖНЕНСЬКА 

МІСЬКА ЛІКАРНЯ" ЮЖНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Одеська обл., місто Южне) 

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

ліцензії); 

4. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

"ТАТАРБУНАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ (Одеська обл., Татарбунарський район, місто Татарбунари) (поширення дії ліцензії 

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

07 овтня 2021 року (протокол № ПЛК-33/36-12) – розглянуто 3 ліцензійні 

справи: 



Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

"ЗАХАРІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" ЗАХАРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  

РОЗДІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ" (Одеська обл., Захарівський р-н, 

селище міського типу Захарівка). 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання 

джерел іонізуючого випромінювання: 

1. 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); 

2. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

"ЛЮБАШІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ" 

ЛЮБАШІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (Одеська обл., Любашівський район, селище 

міського типу Любашівка) (виявлення у процесі провадження діяльності обставин, що 

потребують перегляду та зміни умов ліцензії). 

12 овтня 2021 року (протокол № ПЛК-34/36-12) – розглянуто 2 ліцензійні справи: 

Внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "МІСЬКА 

КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 11" 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). 

Відмова у внесенні змін до ліцензій на право провадження діяльності з 

використання джерел іонізуючого випромінювання: 

- КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "БАЛТСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА 

ЛІКАРНЯ" БАЛТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (Одеська обл., місто 

Балта) (відсутність чи недостатність документів, що підтверджують відповідність 

фінансових, матеріальних, інших ресурсів, організаційної структури та персоналу 

заявника вимогам, встановленим нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки, в 

обсязі, необхідному для її забезпечення, та неспроможність заявника забезпечити 

дотримання умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами і 

правилами з ядерної та радіаційної безпеки); 

22 жовтня 2021 року (протокол № ПЛК-35/36-12) – розглянуто 4 ліцензійні 

справи: 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання 

джерел іонізуючого випромінювання: 

1. ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "МЕДПРОФФІ" (місто Одеса) 

(подовження строку дії ліцензії); 

2. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ № 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); 

3. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ № 8" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (місто Одеса) (поширення дії ліцензії на 

додаткове ДІВ, виявлення у процесі провадження діяльності обставин, що потребують 

перегляду та зміни умов ліцензії); 

4. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ДУНАЙСЬКА 



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

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

ліцензії). 

29 жовтня 2021 року (протокол № ПЛК-36/36-12) – розглянуто 3 ліцензійні 

справи: 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання 

джерел іонізуючого випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

"МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ОНКОЛОГІЇ" МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

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

яким встановлені умови ліцензії); 

2. ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТК НІКОМЕД" 

(місто Миколаїв) (подовження строку дії ліцензії). 

Переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ПОЛОГОВИЙ 

БУДИНОК №2" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (місто Одеса) (перегляд спроможності 

заявника дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених 

нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки). 

 

 

Інспекція з ядерної та радіаційної безпеки в зоні відчуження (на правах 

самостійного відділу) Держатомрегулювання у жовтні 2021 року прийняла участь у 1 

черговому засідання Ліцензійної комісії Держатомрегулювання, з урахуванням 

рекомендацій яких прийняті відповідні рішення щодо ліцензування: 

22 жовтня 2021 року (протокол № ПЛК-72/09-11) – розглянуто 1 ліцензійна 

справа: 

Внесення змін та переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з 

використання джерел іонізуючого випромінювання: 

- ДЕРЖАВНОМУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«ЧОРНОБИЛЬСЬКА АЕС» (ДСП «ЧАЕС») (поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, щодо 

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

обставин, що потребують перегляду і зміни умов ліцензії). 

 

 
 

 

 


