
 

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

 
 

У серпні 2021 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. 
 

03 серпня 2021 року (протокол № ПЛК-32/35-12)  розглянуто 1 ліцензійну справу. 

 

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

іонізуючого випромінювання: 

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПЕТРИКІВСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ» ПЕТРИКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (Дніпропетровська обл., 

Петриківський р-н, селище міського типу Петриківка) (продовження строку дії ліцензії).  
 

12 серпня 2021 року (протокол № ПЛК-33/35-12)  розглянуто 4 ліцензійні справи. 

 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА КАМʼЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

«МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 7» (Дніпропетровська обл., місто Кам’янське) (виявлення у процесі 

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

- КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 

ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЗІ СТАЦІОНАРОМ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» 
(Дніпропетровська обл., місто Дніпро) (виявлення у процесі провадження діяльності обставин, що 

потребують перегляду та зміни умов ліцензії); 
- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ 

№ 4» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Дніпропетровська обл., місто Дніпро) (виявлення у процесі 

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

Внесення змін та переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання 

джерел іонізуючого випромінювання: 

- КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СЛОБОЖАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ» 

СЛОБОЖАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, селище міського 

типу Слобожанське) (зміна найменування, виявлення у процесі провадження діяльності обставин, 

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

17 серпня 2021 року (протокол № ПЛК-34/35-12)  розглянуто 2 ліцензійні справи. 

 

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

випромінювання: 

- ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 

ПРОМИСЛОВОЇ МЕДИЦИНИ» (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 «КІРОВОГРАДСЬКИЙ 

ОБЛАСНИЙ ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» 

(Кіровоградська обл., місто Кропивницький) (зміна найменування, продовження строку дії ліцензії, 

реорганізація). 
 

18 серпня 2021 року (протокол № ПЛК-35/35-12)  розглянуто 5 ліцензійних справ. 

 

Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА 

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

місто Гайворон). 



 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ № 17» КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  (Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг) 

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

ліцензії); 

- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БИО-ТЕХНОЛОГИИ» 

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

потребують перегляду та зміни умов ліцензії); 

- КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА 

КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ З НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 

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

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

- КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НІКОПОЛЬСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 4» 

НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» (Дніпропетровська обл., місто Нікополь) (виявлення у процесі 

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

19 серпня 2021 року (протокол № ПЛК-36/35-12)  розглянуто 4 ліцензійні справи. 

 

Внесення змін та переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання 

джерел іонізуючого випромінювання: 

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КРИВОРІЗЬКА ДИТЯЧА 

ЛІКАРНЯ № 4» КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг) 

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

ліцензії, зміна території провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної 

енергії). 

 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА КАМ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

«ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 3» (Дніпропетровська обл., 

місто Кам’янське) (виявлення у процесі провадження діяльності обставин, що потребують 

перегляду та зміни умов ліцензії);. 

- КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ПОКРОВСЬКОЇ 

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

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

ліцензії); 
- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА 

ЛІКАРНЯ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» (Кіровоградська обл., місто Кропивницький) 

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

ліцензії). 
 

20 серпня 2021 року (протокол № ПЛК-37/35-12)  розглянуто 4 ліцензійні справи. 

 

Видача ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

- ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТРРЕЗЕРВУАРСЕРВІС» 

(Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, місто Верхньодніпровськ); 

- КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КРИВОРІЗЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА 

ЛІКАРНЯ» НОВОПІЛЬСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ» (Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, 

село Новомайське). 

 

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

випромінювання: 

- 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 ліцензії на право провадження діяльності з використання 

джерел іонізуючого випромінювання: 

- КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СОФІЇВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ» 

СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

(Дніпропетровська обл., Софіївський р-н, селище міського типу Софіївка) (зміна найменування, 

продовження строку дії ліцензії, реорганізація). 
 

09 серпня 2021 року на засіданні Ліцензійної комісії Держатомрегулювання прийнято рішення 

про внесення змін до 1 ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання:  

- ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПІВДЕННИЙ 

МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМ. О.М. МАКАРОВА» (Дніпропетровська обл., місто Дніпро) 

(продовження строку дії ліцензії, зміна місцезнаходження (без зміни місця провадження 

діяльності)). 

 

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

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

з урахуванням рекомендацій яких прийнято відповідні рішення щодо ліцензування: 

 

11 серпня 2021 року (протокол № ПЛК-26/39-12) – розглянуто 8 ліцензійних справ: 

 

Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ЗОЛОЧІВСЬКА ЛІКАРНЯ"  

ЗОЛОЧІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (Харківська обл., Золочівський р-н, смт Золочів)  

- ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ФЕД"  (Харківська обл., місто Харків). 

 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

 

- ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМІ "РЕГАРД"  (Харківська обл., 

місто Харків) /поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, щодо поводження з якими встановлені 

умови ліцензії /; 

- ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР БРІЮТ" 

(Харківська обл., місто Харків) /виявлення у процесі провадження діяльності обставин, що 

потребують перегляду і зміни умов ліцензії/; 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ  "ДИТЯЧА КЛІНІЧНА 

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

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

- КРЕМЕНЧУЦЬКІЙ МІЖРАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 

УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ 

(Полтавська обл., місто Кременчук) /подовження строку дії ліцензії/; 

- ХАРКІВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ АВІАЦІЙНОМУ ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ  

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

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

 

Внесення змін та переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання 

джерел іонізуючого випромінювання: 

- ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ АФАНАСЬЄВУ СЕРГІЮ ВОЛОДИМИРОВИЧУ 

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

дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами та правилами 

з ядерної та радіаційної безпеки, поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, щодо поводження з якими 

встановлені умови ліцензії/. 

 

18 серпня 2021 року (протокол № ПЛК-27/39-12) – розглянуто 1 ліцензійну справу: 

 



Внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ  "КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 5" 

СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Сумська обл., місто Суми) /виявлення у процесі провадження 

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

 

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

 

Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

 

- ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА ТРАНСПОРТНА 

КОМПАНІЯ «ЕТАЛОН» (Харківська обл., місто Харків)  

 

Внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

 

- ДЕРЖАВНОМУ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ОБ'ЄДНАННЯ КОМУНАР" 

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

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

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ  "ЛИПОВОДОЛИНСЬКА 

ЛІКАРНЯ" ЛИПОВОДОЛИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ (Сумська обл., 

Липоводолинський район, смт Липова Долина) /подовження строку дії ліцензії, зміна найменування/. 

 

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

управління) Держатомрегулювання у серпні 2021 року відбулось 2 засідання Ліцензійної комісії, з 

урахуванням рекомендацій яких прийнято відповідні рішення щодо ліцензування: 

 

05 серпня 2021 року (протокол № ПЛК-23/34-07) – розглянуто 5 ліцензійних справ: 

 

Видача ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА» 

ДУБЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Рівненська обл., місто Дубно); 

 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ІВАНИЧІВСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» (Волинська обл., Іваничівський р-н, селище міського типу 

Іваничі) / зміна найменування ліцензіата, перегляд спроможності дотримуватися умов провадження 

заявленого виду діяльності /; 

- ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОЛИНЬФАРМІМПЕКС» 

(Волинська обл., місто Луцьк) / поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, щодо поводження з яким 

встановлені умови ліцензії/; 

- ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІКАЛ ТЕРНОПІЛЬ» 

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

 

Переоформлення ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

 

- КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА ЛІКАРНЯ» 

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (Волинська обл., місто Луцьк) / внесення змін, що потребують 

перегляду спроможності дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності. 

 

25 серпня 2021 року (протокол № ПЛК-24/34-07) – розглянуто 1 ліцензійну справу: 



 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

 

- КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» 

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

зміна найменування ліцензіата, поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, щодо поводження з яким 

встановлені умови ліцензії, перегляд спроможності дотримуватися умов провадження заявленого 

виду діяльності /. 

 

Також відбувся розгляд 5 ліцензійних справ за спрощеною процедурою (без ЛК) та наказом 

Держатомрегулювання від 13 серпня 2021 року № 514 прийнято відповідні рішення щодо 

ліцензування: 

 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМТВУ ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОЇ 

РАЙОННОЇ РАДИ «МИКУЛИНЕЦЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» (Тернопільська обл., Теребовлянський 

р-н, селище міського типу Микулинці) / зміна найменування ліцензіата /; 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ТЕРНОПІЛЬСЬКА 

КОМУНАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 2» (Тернопільська обл., місто Тернопіль) /поширення дії 

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

- ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЛІДІЯ-3000» (Хмельницька обл., місто Шепетівка) / 

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

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЛОКАЧИНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» (Волинська обл., селище міського типу Локачі) /зміна 

найменування ліцензіата /; 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК» 

РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Рівненська обл., місто Рівне) / 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 серпні 2021 року відбулось 3 чергових засідання Ліцензійної 

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

 
 

04 серпня 2021 року (протокол № ПЛК-26/37-13) – розглянуто 2 ліцензійні справи: 

 

Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

 

- ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ 

ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "НЕОПРОМ"  (Донецька обл., місто Покровськ). 

  

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР М. 

МАРІУПОЛЬ" (Донецька обл., місто Маріуполь) /подовження терміну дії  ліцензії /. 

 

09 серпня 2021 року (протокол № ПЛК-27/37-13) – розглянуто 5 ліцензійних справ: 

 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

 

- ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІТАЦЕНТР" (Запорізька обл., 

місто Запоріжжя) /поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, щодо поводження з яким встановлені умови 



ліцензії/. 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "МІСЬКА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ 

№5 "ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Запорізька обл., місто Запоріжжя) /поширення дії ліцензії на 

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

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ДНІПРОРУДНЕНСЬКА 

БАГАТОПРОФІЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" ДНІПРОРУДНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВАСИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ (Запорізька обл., Василівський р-н, місто 

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

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "РОЗІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

РАЙОННА ЛІКАРНЯ" РОЗІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ (Запорізька обл., 

Розівський р-н, селище міського типу Розівка) /подовження терміну дії  ліцензії /. 

 

Переоформлення та внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з 

використання джерел іонізуючого випромінювання: 

 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ 

ОБ'ЄДНАННЯ "БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ТА 

ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ 

ОБЛАСТІ (Запорізька обл., місто Мелітополь) /реорганізація ліцензіата та поширення дії ліцензії на 

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

 

18 серпня 2021 року (протокол № ПЛК-28/37-13) – розглянуто 6 ліцензійних справ: 

 

Видача ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2 М.МАРІУПОЛЯ" (Донецька 

обл., місто Маріуполь); 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "АВДІЇВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

МІСЬКА ЛІКАРНЯ" АВДІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Донецька обл., місто Авдіївка). 

 

Внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

РАДИ "ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" (Луганська обл., місто Сєвєродонецьк) / 

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

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "НОВОАЙДАРСЬКА 

БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" НОВОАЙДАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(Луганська обл., Новоайдарський р-н, селище міського типу Новоайдар) / поширення дії ліцензії на 

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

 

Переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "РУБІЖАНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" РУБІЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(Луганська обл., місто Рубіжне) / внесення змін до ліцензії, що потребують перегляду 

спроможності заявника дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, 

встановлених нормами та правилами з ядерної та радіаційної безпеки /. 

 

Переоформлення та внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з 

використання джерел іонізуючого випромінювання: 

 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ 

ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ М. МАРІУПОЛЬ" (Донецька обл., місто Маріуполь)/ / внесення 

змін до ліцензії, що потребують перегляду спроможності заявника дотримуватися умов 



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

радіаційної безпеки та подовження терміну дії  ліцензії /. 

 

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

щодо: 

 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

РАДИ "СВАТІВСЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ З НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ" 

(Луганська обл., Сватівський р-н, селище Сосновий)  / 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 серпні 2021 року відбулось 3 чергових засідання Ліцензійної комісії, 
з урахуванням рекомендацій яких Держатомрегулювання прийнято відповідні рішення щодо 
ліцензування: 
 

04 серпня 2021 року (протокол № ПЛК-31/38-09) – розглянуто 4 ліцензійних справи: 

 

Переоформлення  та внесення змін до ліцензії  на право провадження діяльності з 

використання джерел іонізуючого випромінювання: 

 

- ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОКСФОРД МЕДІКАЛ 

ПРИКАРПАТТЯ" (Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ) - 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. 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ТЯЧІВСЬКА РАЙОННА 

ЛІКАРНЯ" ТЯЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ  (Закарпатська обл., 

Тячівський р-н, місто Тячів) - переоформлення у зв’язку із виявленням ліцензіатом наміру внести 

зміни до ліцензії, що потребують перегляду спроможності заявника дотримуватися умов 

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

радіаційної безпеки. 

 

Внесення змін до ліцензії  на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ГОРОДЕНКІВСЬКА 

БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ" ГОРОДЕНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ (Івано-Франківська обл., Городенківський р-н, місто Городенка) — зміна умов ліцензії 

 

Про відмову у внесенні змін до ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері 

використання ядерної енергії: 

 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ЗАСТАВНІВСЬКА 

БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" ЮРКОВЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ) -  відповідно до  статті 13 Закону України «Про дозвільну діяльність у 

сфері використання ядерної енергії» підставою для відмови є відсутність чи недостатність 

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

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

для її забезпечення. 

 

 

18 серпня 2021 року (протокол № ПЛК-32/38-09) – розглянуто  4 ліцензійних справи: 

 

Переоформлення  та внесення змін до ліцензії  на право провадження діяльності з 



використання джерел іонізуючого випромінювання: 

 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "РАХІВСЬКА РАЙОННА 

ЛІКАРНЯ" РАХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ (Закарпатська обл., Рахівський 

р-н, місто Рахів) - 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. 

- ОБЛАСНОМУ КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ЧЕРНІВЕЦЬКА 

ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" (Чернівецька обл., місто Чернівці) - переоформлення 

у зв’язку із виявленням ліцензіатом наміру внести зміни до ліцензії, що потребують перегляду 

спроможності заявника дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених 

нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки. 

 

Внесення змін до ліцензії  на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "СТОРОЖИНЕЦЬКА 

БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ" СТОРОЖИНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (Чернівецька обл., Сторожинецький 

р-н, місто Сторожинець)  - зміна умов ліцензії. 

- ОБЛАСНОМУ КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ЧЕРНІВЕЦЬКА 

ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" (Чернівецька обл., місто Чернівці) - зміна умов ліцензії. 

 

27 серпня 2021 року (протокол № ПЛК-33/38-09) – розглянуто 8 ліцензійних справ: 

 

Видача ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

 

- ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ ТОЗЛІЯНУ ІЛЛІ АНДРІЙОВИЧУ (Івано-Франківська 

обл., місто Івано-Франківськ) строком дії 5 років. 

 

Переоформлення та внесення змін до ліцензії  на право провадження діяльності з 

використання джерел іонізуючого випромінювання: 

 

- ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОМУ 

КОМПЛЕКСУ "КАМЕЯ" (Чернівецька обл., місто Чернівці)  -  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. 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ЯБЛУНІВСЬКА РАЙОННА 

ЛІКАРНЯ" ЯБЛУНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ КОСІВСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ  (Івано-Франківська обл., Косівський р-н, селище міського типу Яблунів) — переоформлення у 

зв’язку із реорганізацією, продовжено строк дії на ліцензії 5 років. 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "СОКИРЯНСЬКА ЛІКАРНЯ" 

СОКИРЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Чернівецька обл., Сокирянський район, місто Сокиряни) - 

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. 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ВОЛОВЕЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

ЛІКАРНЯ ВОЛОВЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ» (Закарпатська обл., Воловецький р-н, селище міського типу 

Воловець) - 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, продовжено строк дії на ліцензії 5 років. 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ВЕЛИКОМОСТІВСЬКА МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ" ВЕЛИКОМОСТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(Львівська обл., Сокальський р-н, місто Великі Мости) - переоформлення у зв’язку із виявленням 

ліцензіатом наміру внести зміни до ліцензії, що потребують перегляду спроможності заявника дотримуватися 

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



безпеки, зміна найменування. 

 

Внесення змін до ліцензії  на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА 

ЛІКАРНЯ КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ  ТА РАЙОННОЇ РАД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»  (Івано-

Франківська обл., місто Калуш) — зміна умов ліцензії. 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ  "ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА КЛІНІЧНА 

ЛІКАРНЯ" ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Чернівецька обл., місто Чернівці)  — зміна умов 

ліцензії, зміна найменування. 
 
 

      Північною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного 
управління) Держатомрегулювання у серпні 2021 року винесено на розгляд Ліцензійної 
комісії Держатомрегулювання та розглянуто 70 ліцензійних справ, з урахуванням 
рекомендацій якої прийняті відповідні рішення щодо ліцензування. 

04 серпня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 486) – розглянуто 6 ліцензійних 
справ: 

 

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

 

- КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ "ФЕОФАНІЯ" ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ 

(місто Київ) /зміна умов ліцензії,/; 

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

РАДИ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ» (Київська обл., Києво-Святошинський р-

н, місто Боярка) /зміна умов ліцензії/; 

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЖМЕРИНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ЖМЕРИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Вінницька обл., 

місто Жмеринка) /зміна умов ліцензії/; 

- АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» (м. Київ) /ліквідація 

окремого складу зберігання ДІВ, вилучення окремих ДІВ, поширення дії ліцензії на 

додаткові типи ДІВ та продовження строку дії ліцензії/. 
 

Переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

 

- ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ РОГОВОМУ ОЛЕКСАНДРУ ЮХИМОВИЧУ 

(місто Київ) /зміна території провадження діяльності з використання ДІВ (розширення 

діяльності) та зміна умов ліцензії/; 
- ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ОПЕРАТОР 

ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» (місто Київ) /зміна території провадження 

діяльності, а саме: організація додаткових структурних підрозділів та зміна юридичної 

адреси. 

 

06 серпня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 492) – розглянуто 12 
ліцензійних справ: 

 



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

- ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «БЕРГЕР КАРГО УКРАЇНА» 
(Київська обл., Бориспільський р-н, село Велика Олександрівка); 

- ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ВІТА МЕД СЕРВІС» (місто 
Київ,); 

- ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «Медичний центр «Радовель» (Житомирська обл., 
Олевський р-н, село Радовель). 

 

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

 

- ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ФОЛГАТ» (місто Київ) 

/поширення дії ліцензії на додаткові типи ДІВ/; 

- ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «СН МЕДСЕРВІС» (місто 

Київ) /поширення дії ліцензії на додаткові типи ДІВ/; 

- ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТС-ДЕНТАЛ ГРУП» (місто 

Київ) /поширення дії ліцензії на додаткові типи ДІВ/; 

- ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛІНІКА «МЕДГАРАНТ» 

(місто Київ) /продовження строку дії ліцензії/; 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КИЇВСЬКИЙ 

МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР» ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (місто Київ) /зміна 

умов ліцензії/; 

- НАЦІОНАЛЬНІЙ ДИТЯЧІЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ЛІКАРНІ «ОХМАТДИТ» МОЗ 

УКРАЇНИ (місто Київ) /зміна умов ліцензії/; 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

РАДИ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР» (Київська обл., 

місто Біла Церква) /зміна умов ліцензії/. 

 

Переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

 

- ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «ВВА» 

(місто Київ) /зміна території провадження діяльності з використання ДІВ та поширення дії 

ліцензії на додаткові типи ДІВ/; 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ТАЛЬНІВСЬКА 

БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» ТАЛЬНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Черкаська обл., 

Тальнівський р-н, місто Тальне) /реорганізація, поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ та 

вилучення з ліцензії окремих ДІВ/. 

 
16 серпня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 524 – без ЛК)  – розглянуто 8 

ліцензійних справ: 

Внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

 



- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЧЕРКАСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

(Черкаська обл., Черкаський р-н, село Червона Слобода) /поширення дії ліцензії на додаткові 

типи ДІВ/; 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ  «ХРИСТИНІВСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ХРИСТИНІВСЬКОї РАЙОННОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ (Черкаська обл., Христинівський район, місто Христинівка) /поширення дії 

ліцензії на додаткові типи ДІВ та зміна назви юридичної особи/; 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ   «БОБРОВИЦЬКА 

ОПОРНА ЛІКАРНЯ» БОБРОВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(Чернігівська обл., Бобровицький р-н, місто Бобровиця) /поширення дії ліцензії на додаткові 

типи ДІВ/; 

- ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНІТ-2000» (місто Київ) 

/поширення дії ліцензії на додаткові типи ДІВ /; 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ   «ЧЕРНІГІВСЬКА 

МІСЬКА ЛІКАРНЯ №2»  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Чернігівська обл., місто 

Чернігів) /поширення дії ліцензії на додаткові типи ДІВ /; 

- ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР 

АСКЛЕПІЙ КИЇВ» (місто Київ) /зміна місцезнаходження юридичної особи/; 

- КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛІТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ЛІТИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ) (Вінницька обл., Літинський р-н, 

селище міського типу Літин) /зміна назви юридичної особи/; 

- ДЕРЖАВНІЙ УСТАНОВІ «ІНСТИТУТ СЕРЦЯ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»  (місто Київ)/поширення дії ліцензії на додаткові типи ДІВ/. 

 

16 серпня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 525)  – розглянуто 14 

ліцензійних справ: 

Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ ТИМОЩУК ОЛЬЗІ ВІКТОРІВНІ (місто Київ); 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ГП СІСТЕМС» (місто Київ); 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ПРОМЕД ТЕХНОЛОДЖИС» 

(місто Київ). 

 
Внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

 

КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КОРОСТИШІВСЬКА 

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

РАДИ (Житомирська обл., Коростишівський р-н, місто Коростишів) /зміна умов ліцензії /; 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАВОД 

МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ЖИТОМИР» (Житомирська обл., місто Житомир) 

/продовження строку дії ліцензії/; 

КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КАНІВСЬКА 

БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» КАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(КНП «КАНІВСЬКА») (Черкаська обл., місто Канів) /зміна умов ліцензії/; 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІКУВАЛЬНО-

ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР «ДОБРА ДОПОМОГА» (місто Київ) /продовження строку дії 

ліцензії/; 

КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ДИТЯЧА КЛІНІЧНА 

ЛІКАРНЯ № 6 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА» ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 



КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) (місто 

Київ) /поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ/; 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСТРУММЕД» (місто Київ) 

/продовження строку дії ліцензії /; 

КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЖИТОМИРСЬКА 

БАГАТОПРОФІЛЬНА ОПОРНА ЛІКАРНЯ» НОВОГУЙВИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

(Житомирська обл., Житомирський р-н, село Троянів) /зміна умов ліцензії та продовженням 

строку дії ліцензії/; 

КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «НОСІВСЬКА МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ ІМЕНІ Ф.Я.ПРИМАКА» НОСІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Чернігівська обл., 

Носівський р-н, місто Носівка) /зміна найменування юридичної особи, поширення ліцензії 

на додаткові ДІВ/. 

Переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ СКВИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ «СКВИРСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ»  (Київська обл., Сквирський р-н, 

місто Сквира) /реорганізація медичного закладу/; 

- ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКАН СИСТЕМ» (місто 

Київ) /поширення дії ліцензії на додаткові типи ДІВ, що потребують перегляду 

спроможності/. 

 

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

іонізуючого випромінювання: 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ТУЛЬЧИНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ТУЛЬЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Чернігівська обл., 

Носівський р-н, місто Носівка) /зміна умов ліцензії/. 

 

18 серпня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 534)  – розглянуто 7 

ліцензійних справ: 

Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

- ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ХІМЕК» (місто Київ). 

 
Внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

 

- ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАША НАДІЯ» 

(Чернігівська обл., місто Чернігів) /поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ/; 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КИЇВСЬКА МІСЬКА 

КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №8» ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) (місто Київ) /зміна умов ліцензії/; 
- КОМУНАЛЬНОМУ  НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА 

ОКРУЖНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ» МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ (Вінницька обл., місто Могилів-Подільський) /зміна умов ліцензії/; 
- КОМУНАЛЬНОМУ  НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ТРЕТЯ ЧЕРКАСЬКА 

МІСЬКА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ» (Черкаська обл., місто Черкаси) 



/зміна умов ліцензії/; 

- ІНСТИТУТУ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ.  Є.О. ПАТОНА НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (місто Київ) /продовження строку дії ліцензії/. 

 

Переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

- ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДСЕРВІСГРУП» (місто 

Київ)/зміна юридичної адреси, території провадження діяльності (адреса складського 

приміщення) та продовження строку дії ліцензії/. 

 

18 серпня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 535)  – розглянуто 7 

ліцензійних справ: 

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

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ 

МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР СУЧАСНОЇ ОНКОЛОГІЇ» ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

(Чернігівська обл., місто Чернігів) /поширення дії ліцензії на додаткові типи ДІВ, вилучення 

з ліцензії окремих ДІВ та зміна назви адреси місцезнаходження та місця провадження 

діяльності/; 

- ДЕРЖАВНІЙ УСТАНОВІ «ІНСТИТУТ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ ТА ОБМІНУ РЕЧОВИН 

ІМ. В. П. КОМІСАРЕНКА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ» 

(місто Київ) /поширення дії ліцензії на додаткові типи ДІВ/; 

- ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАПИТАЛ» (місто Київ) 

/поширення дії ліцензії на додаткові типи ДІВ/; 

- ВІННИЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ                          

ІМ. М.І.ПИРОГОВА (Вінницька обл., місто Вінниця) /поширення дії ліцензії на додаткові 

типи ДІВ/; 
- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КОРОСТЕНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» УШОМИРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ  (Житомирська 

обл., Коростенський р-н, село Ушомир) /поширення ліцензії на додаткові ДІВ та вилучення з 

ліцензії окремих ДІВ/; 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МАКАРІВСЬКА 

БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ» МАКАРІВСЬКОЇ 

СЕЛИЩНОЇ РАДИ (Київська обл., Макарівський район, селище міського типу Макарів) 

/поширення ліцензії на додаткові ДІВ/; 

- ДЕРЖАВНІЙ УСТАНОВІ «ІНСТИТУТ НЕЙРОХІРУРГІЇ ІМ. АКАД. 

А.П.РОМОДАНОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ КАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ» (м. Київ) 

/поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ/. 

 

19 серпня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 536)  – розглянуто 3 

ліцензійних справ: 

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

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ КОЗЕЛЕЦЬКОЇ 

РАЙОННОЇ РАДИ «КОЗЕЛЕЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» (Чернігівська обл., 

Козелецький р-н, селище міського типу Козелець) /зміна умов ліцензії/; 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «НОВГОРОД-

СІВЕРСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ІМЕНІ І. В. БУЯЛЬСЬКОГО» НОВГОРОД-

СІВЕРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (Чернігівська обл., місто 



Новгород-Сіверський(пн)) /зміна умов ліцензії/; 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «БЕРШАДСЬКА 

ОКРУЖНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ БЕРШАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

(Вінницька обл., Бершадський р-н, місто Бершадь) /зміна умов ліцензії/. 

 

19 серпня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 537)  – розглянуто 8 

ліцензійних справ: 

Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«МОНАСТИРИЩЕНСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» МОНАСТИРИЩЕНСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ (Черкаська обл., Монастирищенський р-н, місто 

Монастирище). 

 
Внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

 

- КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КАЛИНІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА 

ЛІКАРНЯ» КАЛИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Вінницька обл., Калинівський р-н, місто 

Калинівка) /зміна умов ліцензії/; 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ІВАНКІВСЬКОЇ 

СЕЛИЩНОЇ РАДИ "ІВАНКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" (Київська обл., 

Іванківський р-н, селище міського типу Іванків) /зміна умов ліцензії та продовження строку 

дії ліцензії/; 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «УМАНСЬКА МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ» УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» (Черкаська обл., місто Умань) /зміна умов 

ліцензії та продовження строку дії ліцензії/; 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ВІННИЦЬКА МІСЬКА 

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

/зміна умов ліцензії та продовження строку дії ліцензії/; 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КОРСУНЬ-

ШЕВЧЕНКІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ (Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, 

місто Корсунь-Шевченківський) /зміна умов ліцензії/; 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «БЕРДИЧІВСЬКА 

МІСЬКА ЛІКАРНЯ» БЕРДИЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Житомирська обл., місто Бердичів) 

/зміна умов ліцензії/; 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ОВРУЦЬКА МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ» ОВРУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ (Житомирська обл., 

Овруцький р-н, місто Овруч) /зміна умов ліцензії та вилучення з ліцензії окремих ДІВ/. 

 

27 серпня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 562)  – розглянуто 1 ліцензійна 

справа: 

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

 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КИЇВСЬКА МІСЬКА 

КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №18» ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) (місто Київ) /поширення дії ліцензії на 

додаткові типи ДІВ/. 



 

27 серпня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 563)  – розглянуто 1 ліцензійна 

справа: 

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

іонізуючого випромінювання: 

- ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАДІОФАРМ» (м. Київ) 

/продовження строку дії ліцензії/. 

 

 

 

28 серпня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 569)  – розглянуто 3 ліцензійні 

справи: 

Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

- ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІМЕЦЬКИЙ 

ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР» (Черкаська обл., місто Черкаси).  

 
Внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ 

КЛІНІЧНИЙ ЕНДОКРИНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР» ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (місто Київ) /зміна 

умов ліцензії/. 

Переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

- ДОЧІРНЬОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «ЛУР+» (Черкаська обл., 

місто Черкаси) /зміна видів робіт, що потребує перегляду спроможності/. 

 

 

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

управління) Держатомрегулювання у серпні 2021 року відбулось 3 чергових засідання 

Ліцензійної комісії, з урахуванням рекомендацій яких прийняті відповідні рішення щодо 

ліцензування: 

 

03 серпня 2021 року (протокол № ПЛК-26/36-12) – розглянуто 5 ліцензійних справ: 

 

Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

 

- ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІМЕЙНА АМБУЛАТОРІЯ 

МУЛЬТІСКАН" (місто Одеса). 

 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

 

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ОЧАКІВСЬКА 

БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" ОЧАКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Миколаївська обл., місто 

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



умови ліцензії); 

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА МИКОЛАЇВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ "МІСЬКА ЛІКАРНЯ №3" (місто Миколаїв) (виявлення у процесі 

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

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА МИКОЛАЇВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ "МІСЬКА ЛІКАРНЯ №1" (місто Миколаїв) (виявлення у процесі 

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

- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР 

ЮЖ-УКРМЕДТЕХ" (місто Одеса) (подовження строку дії ліцензії, виявлення у процесі 

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

 

19 серпня 2021 року (протокол № ПЛК-27/36-12) – розглянуто 6 ліцензійних справ: 

 

Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ОДЕСЬКИЙ 

ОБЛАСНИЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

РАДИ" (місто Одеса). 

 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

 

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ОВІДІОПОЛЬСЬКОЇ 

СЕЛИЩНОЇ РАДИ "ОВІДІОПОЛЬСЬКА ЛІКАРНЯ" (Одеська обл., Овідіопольський район, 

селище міського типу Овідіополь) (виявлення у процесі провадження діяльності обставин, 

що потребують перегляду та зміни умов ліцензії); 

- КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО ВОЗНЕСЕНСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ (Миколаївська обл., місто Вознесенськ) (виявлення у процесі провадження 

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

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "МІСЬКА КЛІНІЧНА 

ЛІКАРНЯ №1" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (місто Одеса) (виявлення у процесі 

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

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА 

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

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

перегляду та зміни умов ліцензії). 

 

Переоформлення та внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з 

використання джерел іонізуючого випромінювання: 

 

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "МІСЬКА СТУДЕНТСЬКА 

ПОЛІКЛІНІКА" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (місто Одеса) (зміна місця провадження 

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

умови ліцензії). 

 

28 серпня 2021 року (протокол № ПЛК-28/36-12) – розглянуто 5 ліцензійних справ: 

 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АРЦИЗЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА ОПОРНА ЛІКАРНЯ" АРЦИЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Одеська обл., Арцизький 



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

перегляду та зміни умов ліцензії); 

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "БАШТАНСЬКА 

БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" БАШТАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ (Миколаївська обл., Баштанський район, місто Баштанка) (виявлення у процесі 

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

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ГЕНІЧЕСЬКОЇ 

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЛІКАРНІ ГЕНІЧЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Херсонська обл., Генічеський 

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

потребують перегляду та зміни умов ліцензії); 

- 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). 

 

Переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

- ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІБЕРТІ МЕДІКАЛ ГРУП" 

(місто Херсон) (перегляд спроможності заявника дотримуватися умов провадження 

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

безпеки). 

 
         

 

 


