
Перелік суб’єктів, які підтвердили відповідність системи навчання і перевірки знань з 
питань радіаційної безпеки вимогам наказу Держатомрегулювання  від 02.10.2014  № 143, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції 02.12.2014 за № 1549/26326
 

Станом на 01.09.2022
№ 
п/п

Найменування суб’єкта та контактна інформація Види окремих видів діяльності 
в сфері використання ядерної 

енергії, для яких погоджені 
навчальні плани та програми

1. * Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка, Навчально-науковий центр 
радіаційної безпеки
 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64 тел./факс 
+38(044) 521-32-84, http://rb.univ.kiev.ua  
 

використання ДІВ
(медицина, промисловість, 
наукові дослідження);
виробництво ДІВ;
перевезення радіоактивних 
матеріалів

2. Державна екологічна академія післядипломної 
освіти та управління
 03035, м. Київ, вул. Митрополита 
Василя Липківського, 35; тел. (044) 206-31-
31, тел./факс +38(044) 206-31-87; dei2005@ukr.net

використання ДІВ
(медицина, промисловість, 
наукові дослідження);
 
виробництво ДІВ

3. Державний заклад «Дніпропетровська державна 
медична академія охорони здоров’я України»
 49044,  м. Дніпро, вул. В. Вернадського, буд. 9,
тел. +38(0562) 31-22-51, факс +38(056) 370-96-38

використання ДІВ (медицина)
 

4. Запорізька державна інженерна академія
 69066, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 226,
тел. +38(0612)236-90-34, тел./факс (0612) 12-38-87

використання ДІВ (медицина, 
промисловість, наукові 
дослідження) 

5. Обласний центр радіаційної безпеки та медичного 
радіології Комунального закладу 
"Дніпропетровська обласна клінічна лікарня 
імені І.І. Мечникова"
 49005,  м. Дніпро, пл. Соборна, буд. 14
тел. +38(056)713-51-23

використання ДІВ (медицина)
 

6. ТОВ “Радіологічний центр “СТАКС”
 87502, м. Маріуполь, вул. Пашковського 49
тел.+38(0629) 23-84-28

використання ДІВ
(медицина, промисловість, 
наукові дослідження)

7. Харківський національний університет імені
 В.Н. Каразіна, Центр інформаційних технологій
 61022, м. Харків, майдан Свободи, 6, кімн. 317А,
 тел./факс +38(057) 705-11-39, тел. +38(057) 707-50-
22
 
 

використання ДІВ (медицина, 
промисловість, наукові 
дослідження);
виробництво ДІВ (медицина, 
промисловість, наукові 
дослідження) 

8. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Придніпровський радіологічний центр»
 49000,  м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд. 93 
кім. 425, т/факс +38 (056) 790-17-33
 

використання ДІВ (медицина, 
промисловість, наукові 
дослідження)
 

http://rb.univ.kiev.ua/
mailto:dei2005@ukr.net
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9. Інститут післядипломної освіти 
та доуніверситетської підготовки Львівського 
національного університету
імені І. Франка
79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 16 
тел./факс +38 (032) 2394789, http://ipodp.lnu.edu.ua

використання 
ДІВ(промисловість, наукові 
дослідження)
 

10.
Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Консультаційно-навчальний центр охорони 
праці»
 65044, м. Одеса, Проспект Шевченка, 1, 
ДП "Одеська політехніка", гол.корпус, каб. 142 а,
тел. +38(048) 777-04-60

використання ДІВ (медицина)
 

11. Приватний науковий вищий навчальний заклад 
«Харківський інститут кадрів управління»
 м. Харків, 61105, вул. Киргизька, 19,
тел./факс +38(0572) 52-10-06, тел. +38(0572) 52-91-
58
 

використання ДІВ (медицина, 
промисловість, наукові 
дослідження)
виробництво ДІВ (медицина, 
промисловість, наукові 
дослідження)

12. Товариство з обмеженою відповідальністю 
Науково-виробниче підприємство «Прогресс-1»
 49000, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 
буд. 29-а, кімн. 105

використання ДІВ (медицина, 
промисловість, наукові 
дослідження)
 

13. Державна установа «Інститут медичної радіології 
імені С.П. Григор’єва Національної академії 
медичних наук України»
 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 82,
Тел./факс +38(057) 725-50-72, тел.+38(057)725-50-11

використання ДІВ (медицина)
 
 

14. ДП «Західний експертно-технічний 
центр Держпраці»
 79037, м. Львів, вул. б. Хмельницького, 233а,
відділ навчання +38 (032) 293-22-60,
http://zetc.lviv.ua 

використання 
ДІВ(промисловість, наукові 
дослідження)
 

15. Навчально-науковий інститут післядипломної 
освіти Івано-Франківського національного 
медичного університету
 м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2,
+38 (0342) 53-32-95, fpo@ifnmu.edu.ua

використання ДІВ (медицина)
 

16. Факультет післядипломної освіти Львівського 
національного медичного університету
імені Д. Галицького
 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69, тел. +38(032) 
276-28-22, +38(032) 260 09 06

використання ІВ (медицина)
 

17. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Адажио»
 69057, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 129, тел/факс 
+38(061) 233-45-50, e-mail: tovadagip@gmail.com

використання ДІВ (медицина)
 

http://ipodp.lnu.edu.ua/
http://zetc.lviv.ua/
mailto:fpo@ifnmu.edu.ua
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18.
Національна медична академія післядипломної 
освіти імені П.Л.Шупика
 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9; 
тел.: +38(044) 205-49-46, тел./факс: +38(044)440-02-
48; http://nmapo.edu.ua; office@ nmapo.edu.ua

використання ДІВ (медицина)
 

19.
Український радіологічний учбовий центр
 03680, м. Київ, вул. Академіка Глушкова, 40
 тел./факс: +38(38044) 526-73-26;
 urtc.kiev@gmail.com

використання 
ДІВ (промисловість, наукові 
дослідження);
перевезення радіоактивних 
матеріалів
 

20. Департамент охорони здоров’я 
Полтавської обласної державної адміністрації
36011, м. Полтава, вул. Стрітенська, 44, 
тел./факс +38(0532)60-77-09, тел. +38(0532)60-76-89

використання ДІВ (медицина)

21.
Державне підприємство «Кіровоградський 
експертно-технічний центр Держпраці»
 25006, Кіровоградська обл.,  м. Кропивницький,
вул. Дворцова, буд. 24, а/с 3/47,
тел.+38(0522) 24-42-46, факс +38(0522) 24-45-36

використання ДІВ
(медицина, промисловість, 
наукові дослідження)
 

22. Державне підприємство «Державний   науково-
технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки»
 03142, м. Київ, вул. Василя Стуса, 35-37,
тел. +38(044) 450-05-00, факс +38(044) 452-89-90,
nrs@sstc.com.ua

використання ДІВ
(промисловість та медицина),
 переробка уранових руд

 23. ТОВ «НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР БЕЗПЕКА 
ПРАЦІ»
 69005, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 81а,
тел.+38(061)239-73-87, +38(06)-239-73-88,
роst@bezopasnost-truda.com.ua

використання ДІВ
(медицина)
 
 

24. Комунальний заклад «Кіровоградський обласний 
онкологічний диспансер»
25011, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. 
Ялтинська, буд.1, тел.+38(0522) 24-37-16,
kood_health@ukr.net  

використання ДІВ
(медицина)
 
 

25. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Український науково-технічний центр медичної 
радіології»
49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр. Дмитра 
Яворницького, буд. 93, оф.143

використання ДІВ
(медицина)
 
 

26. Івано-Франківський базовий медичний коледж
76026, м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана 
Мазепи,165, тел./факс +38(0342)75-32-58 

використання ДІВ
(медицина)

27. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Центр екологічної безпеки» 
65031, м. Одеса, вул. Братів Поджіо, 11, т/ф: 
+38(048) 706-36-92, ecolab@te.net.ua

використання ДІВ (медицина, 
промисловість, наукові 
дослідження)

http://nmapo.edu.ua/
mailto:nrs@sstc.com.ua
mailto:%D1%80%D0%BEst@bezopasnost-truda.com.ua
mailto:kood_health@ukr.net
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28. Науковий інститут радіаційної та техногенно-
екологічної безпеки Чорноморського 
національного університету імені Петра Могили
54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10,
тел. +38(0512) 46-54-95

використання ДІВ (медицина, 
промисловість, наукові 
дослідження)
 
 

29. ВНКЗ ЛОР «Львівський медичний коледж 
післядипломної освіти»,
79059, м. Львів, вул. Миколайчука, 9
тел. (032) 252-03-05,  258-74-71,  258-73-95

використання ДІВ 
(медицина)

*додатково погоджено програму підвищення кваліфікації з курсу 
«Радіаційна безпека у сфері поводження з радіоактивними відходами» 


