
Результати дозвільної діяльності територіальних інспекцій з ядерної та 
радіаційної безпеки (на правах самостійного управління) 

Держатомрегулювання у квітні 2021 року 
 

 

У квітні 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. 

 

07 квітня 2021 року (протокол № ПЛК-13/35-12)  розглянуто 4 ліцензійні справи: 

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

випромінювання: 

- КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВАСИЛЬКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА 

ЛІКАРНЯ» ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (Дніпропетровська обл., Васильківський р-н, смт 

Васильківка) (продовження строку дії ліцензії); 

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СОЛОНЯНСЬКА 

БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» СОЛОНЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (Дніпропетровська обл., 

Солонянський р-н, смт Солоне) (продовження строку дії ліцензії, виявлення у процесі провадження 

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

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ № 9» КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг) 

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

ліцензії). 

Переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «М. СЕРВІС» (Дніпропетровська 

обл., місто Кам’янське) (внесення до ліцензії змін, що потребують перегляду спроможності заявника 

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

ядерної та радіаційної безпеки, та зміни території провадження окремих видів діяльності у сфері 

використання ядерної енергії). 

 

09 квітня 2021 року (протокол № ПЛК-14/35-12)  розглянуто 3 ліцензійні справи: 

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

випромінювання: 

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ 

ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» (Кіровоградська 

обл., місто Олександрія) (продовження строку дії ліцензії). 

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

іонізуючого випромінювання: 

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СМОЛІНСЬКА МЕДИКО- 

САНІТАРНА ЧАСТИНА» СМОЛІНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (Кіровоградська обл., Маловисківський 

р-н, смт Смоліне) (продовження строку дії ліцензії, виявлення у процесі провадження діяльності 

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

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОНУФРІЇВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ОНУФРІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(Кіровоградська обл., Онуфріївський р-н, смт Онуфріївка) (зміна найменування ліцензіата, 

реорганізація ліцензіата). 



 

21 квітня 2021 року (протокол № ПЛК-15/35-12)  розглянуто 2 ліцензійні справи: 

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

випромінювання: 

- КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ГЕЙКІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ З 

НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»  

(Дніпропетровська обл.,Криворізький р-н, село Кривбас) (продовження строку дії ліцензії); 

- КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО КАМ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

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

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

26 квітня 2021 року (протокол № ПЛК-16/35-12)  розглянуто 2 ліцензійні справи: 

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

випромінювання: 

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 

16» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  (Дніпропетровська обл., місто Дніпро) (виявлення у процесі 

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

Внесення змін та переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання 

джерел іонізуючого випромінювання: 

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЗНАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ ІМ. А.В. ЛИСЕНКА» ЗНАМ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Кіровоградська обл., 

місто Знам’янка) (поширення дії ліцензії на додаткові джерела іонізуючого випромінювання, щодо 

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

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

28 квітня 2021 року (протокол № ПЛК-17/35-12)  розглянуто 2 ліцензійні справи: 

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

випромінювання: 

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПАВЛОГРАДСЬКА ЛІКАРНЯ 

ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ» ПАВЛОГРАДСЬОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Дніпропетровська обл., 

м. Павлоград) (продовження строку дії ліцензії, 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). 

 

30 квітня 2021 року (протокол № ПЛК-18/35-12)  розглянуто 6 ліцензійних справ: 

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

випромінювання: 

- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РУДПРОМГЕОФІЗИКА» 

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

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ 

ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Дніпропетровська обл., 

місто Дніпро) (продовження строку дії ліцензії, виявлення у процесі провадження діяльності 

обставин, що потребують перегляду та зміни умов ліцензії); 

- УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

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

місцезнаходження ліцензіата (без зміни місця провадження діяльності); 



- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КРИВОРІЗЬКА ІНФЕКЦІЙНА 

ЛІКАРНЯ № 1» 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 НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА КАМ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

«МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 9» (Дніпропетровська обл., місто Камʼянське) (виявлення у процесі 

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

провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії). 

Переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

- КОМУНАЛЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «НІКОПОЛЬСЬКА ДИТЯЧА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» 

НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» (Дніпропетровська обл., місто Нікополь) (внесення до ліцензії 

змін, що потребують перегляду спроможності заявника дотримуватися умов провадження заявленого 

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

На виконання пункту 4 Окремого доручення Голови – Головного Державного інспектора з 

ядерної та радіаційної безпеки України від 15.03.2021 № 6 без розгляду на засіданнях Ліцензійних 

комісій у квітні 2021 року прийняті рішення щодо ліцензування: 

09 квітня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 208 від 09.04.2021): 

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

випромінювання: 

- КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НОВОМОСКОВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РЕГІОНАЛЬНА 

ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ» (Дніпропетровська обл., місто Новомосковськ) 

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

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

перегляду та зміни умов ліцензії); 

19 квітня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 229 від 19.04.2021): 

- КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 2» 

КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг) (виявлення у процесі 

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

Без розгляду на засіданні Ліцензійної комісії у квітні 2021 року прийнято рішення щодо 

ліцензування. 

19 квітня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 229 від 19.04.2021): 

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

випромінювання ДНІПРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
(Дніпропетровська обл., місто Дніпро) (зміна найменування ліцензіата). 

 

21 квітня 2021 року анульовано 1 ліцензію на право провадження діяльності з використання ДІВ 

у зв’язку із поданням ліцензіатом відповідної заяви (наказ Держатомрегулювання № 239 

від 21.04.2021): 

- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДИКОМ» (Львівська обл., 

місто Львів). 

 

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

управління) Держатомрегулювання у квітні 2021 року відбулось 4 чергових засідання Ліцензійної 

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

- 07 квітня 2021 року (протокол № ПЛК-10/36-12) – розглянуто 8 ліцензійних справ: 

Видача ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 



випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ "ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №2" (місто Миколаїв); 

2. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ 

ЦЕНТР МІЖНАРОДНОГО ІНСТИТУТУ БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ-ОДЕСА" (місто Одеса); 

3. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАФТОХІМСПЕЦМОНТАЖ" (місто 

Одеса). 

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

випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ" ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(Одеська обл., місто Подільськ) (зміна найменування ліцензіата, поширення дії ліцензії на 

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

2. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КОДИМСЬКА ЛІКАРНЯ" 

КОДИМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (Одеська обл., Кодимський район, місто 

Кодима) (зміна найменування ліцензіата, поширення дії ліцензії на додаткове ДІВ, щодо 

поводження з яким встановлені умови ліцензії); 

3. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА 

КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" (місто Одеса) (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); 

4. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "БІЛЯЇВСЬКА 

БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" БІЛЯЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Одеська обл., місто 

Біляївка) (зміна найменування ліцензіата, поширення дії ліцензії на додаткове ДІВ, щодо 

поводження з яким встановлені умови ліцензії); 

5. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА 

ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (місто Миколаїв) 

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

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

ліцензії). 

- 14 квітня 2021 року (протокол № ПЛК-11/36-12) – розглянуто 4 ліцензійні справи: 

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

випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЧОРНОМОРСЬКА ЛІКАРНЯ" 

ЧОРНОМОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (Одеська 

обл., місто Чорноморськ) (зміна найменування ліцензіата, поширення дії ліцензії на додаткові 

ДІВ, щодо поводження з якими встановлені умови ліцензії); 

2. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 

ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩИХ ХВОРОБ" ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" (місто Одеса) 

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

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

ліцензії); 

3. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "МИКОЛАЇВСЬКА ЛІКАРНЯ" 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(Одеська обл., Миколаївський район, селище міського типу Миколаївка) (зміна найменування 

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

умови ліцензії); 

4. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ГОЛОПРИСТАНСЬКА 

РАЙОННА ЛІКАРНЯ" СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ГРОМАД (БЕХТЕРСЬКОЇ, ЧУЛАКІВСЬКОЇ, 

ДОЛМАТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКИХ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ТА 

ГОЛОПРИСТАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ) (Херсонська обл., місто 



Гола Пристань) (зміна найменування ліцензіата, поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, 

щодо поводження з якими встановлені умови ліцензії). 

- 22 квітня 2021 року (протокол № ПЛК-12/36-12) – розглянуто 6 ліцензійних справ: 

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

випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

ВОЗНЕСЕНСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(Миколаївська обл., місто Вознесенськ) (поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, щодо 

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

обставин, що потребують перегляду умов ліцензії); 

2. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА 

МІСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(Одеська обл., місто Білгород-Дністровський) (поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, щодо 

поводження з якими встановлені умови ліцензії); 

3. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА 

ЛІКАРНЯ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КУЯЛЬНИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ" (Одеська обл., 

Подільський район, село Куяльник) (поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, щодо поводження 

з якими встановлені умови ліцензії); 

4. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КІЛІЙСЬКА 

БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" КІЛІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Одеська обл., Кілійський 

район, місто Кілія) (поширення дії ліцензії на додаткове ДІВ, щодо поводження з яким 

встановлені умови ліцензії); 

5. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ХЕРСОНСЬКА ДИТЯЧА 

ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (місто Херсон) 

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

ліцензії); 

6. АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

"МИКОЛАЇВГАЗ" (місто Миколаїв) (подовження строку дії ліцензії). 

- 28 квітня 2021 року  – розглянуто 6 ліцензійних справ: 

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

випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

(Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, село Шабо) (зміна місцезнаходження ліцензіата 

(без зміни місця провадження діяльності)); 

2. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА 

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

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

зміни умов ліцензії); 

3. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КАХОВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

МІСЬКА ЛІКАРНЯ КАХОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" (Херсонська обл., місто Каховка) (зміна 

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

встановлені умови ліцензії); 

4. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА 

КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (місто Херсон) (поширення дії 

ліцензії на додаткове ДІВ, щодо поводження з яким встановлені умови ліцензії, виявлення у 

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

5. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ОВІДІОПОЛЬСЬКОЇ 

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

селище міського типу Овідіополь) (зміна найменування ліцензіата, поширення дії ліцензії на 

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



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

іонізуючого випромінювання: 

7. ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНОМУ КЛІНІЧНОМУ ЦЕНТРУ М. ОДЕСА (КЛІНІЧНОМУ 

ГОСПІТАЛЮ НА 210 ГОСПІТАЛЬНИХ ЛІЖОК) ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ 

УКРАЇНИ (ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ 2524) (місто Одеса) (зміна найменування ліцензіата, зміна 

місця провадження діяльності ліцензіата, 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). 

 

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

Держатомрегулювання у квітні 2021 року відбулось 4 чергових засідання Ліцензійної комісії, 
з урахуванням рекомендацій яких прийнято відповідні рішення щодо ліцензування: 

 
 

- 07 квітня 2021 року (протокол № ПЛК-11/39-12) – розглянуто 6 ліцензійних справ: 
 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 
1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ВЕЛИКОБАГАЧАНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ" ВЕЛИКОБАГАЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
(Полтавська обл., Великобагачанський р-н, селище міського типу Велика Багачка) /зміна найменування 
ліцензіата, поширення дії ліцензії на додаткове ДІВ, щодо поводження з яким встановлені умови ліцензії/; 

2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ №19" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Харківська обл., місто Харків) /подовження строку дії 
ліцензії/; 

3. ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНОМУ КЛІНІЧНОМУ ЦЕНТРУ ПІВНІЧНОГО РЕГІОНУ 
(ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А-3306) (Харківська обл., місто Харків) /поширення дії ліцензії на додаткове 
ДІВ, щодо поводження з яким встановлені умови ліцензії, виявлення у процесі провадження діяльності 
обставин, що потребують перегляду і зміни умов ліцензії/; 

4. ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ ЯЦЕНКО ТЕТЯНІ МИКОЛАЇВНІ (Харківська обл., 
місто Харків) /подовження строку дії ліцензії, виявлення у процесі провадження діяльності обставин, що 
потребують перегляду і зміни умов ліцензії/; 

5. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ЗМІЇВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 
РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ЗМІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (Харківська обл., 
Зміївський р-н, місто Зміїв) /подовження строку дії ліцензії, зміна найменування ліцензіата, поширення дії 
ліцензії на додаткове ДІВ, щодо поводження з яким встановлені умови ліцензії/; 

6. ДОЧІРНЬОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ПРАТ "НАК "НАДРА УКРАЇНИ" "УКРАЇНСЬКИЙ 
ГЕОЛОГІЧНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР" (Полтавська обл., місто Полтава) /зміна 
найменування ліцензіата, подовження строку дії ліцензії/; 

 
- 13 квітня 2021 року (протокол № ПЛК-12/39-12) – розглянуто 2 ліцензійні справи: 
Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 
1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОМЕТ" (Харківська обл., місто 

Харків). 

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

випромінювання: 
1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЦИНА" (Харківська обл., 

місто Харків) /подовження строку дії ліцензії/. 

- 21 квітня 2021 року (протокол № ПЛК-13/39-12) – розглянуто 7 ліцензійних справ: 
 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 
 



1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ДЕРГАЧІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 
ЛІКАРНЯ" ДЕРГАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (Харківська обл., 
Дергачівський р-н, місто Дергачі) /виявлення у процесі провадження діяльності обставин, що 
потребують перегляду і зміни умов ліцензії/; 

2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "МІСЬКА ДИТЯЧА 
ПОЛІКЛІНІКА № 1" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Харківська обл., місто Харків) /подовження 
строку дії ліцензії/; 

3. ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ ЧОРНОУСУ ІВАНУ СЕРГІЙОВИЧУ (Сумська обл., 
Кролевецький р-н, село Спаське) /виявлення у процесі провадження діяльності обставин, що 
потребують перегляду і зміни умов ліцензії/; 

4. НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ (Харківська обл., місто 
Харків) /подовження строку дії ліцензії, виявлення у процесі провадження діяльності обставин, що 
потребують перегляду і зміни умов ліцензії/; 

5. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "МІСЬКА КЛІНІЧНА ДИТЯЧА 
ЛІКАРНЯ № 16" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Харківська обл., місто Харків) /подовження строку 
дії ліцензії, виявлення у процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляду і зміни 
умов ліцензії/; 

6. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕБОЗВІД" (Харківська обл., місто 
Харків) /виявлення у процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляду і зміни 
умов ліцензії/; 

7. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БРИГІД" (Харківська обл., місто 
Харків) /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/; 

 

- 28 квітня 2021 року (протокол № ПЛК-14/39-12) – розглянуто 10 ліцензійних справ: 
 

Видача ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 
1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНТАЖТРАНСГАЗ" (Полтавська 

обл., місто Полтава); 

2. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОДІАГНОСТИК ХГ"  (Харківська 
обл., місто Харків). 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 
1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВ'Я" 

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

2. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЄУЛЬФАЙ" (Харківська обл., 
Дергачівський р-н, місто Дергачі) /подовження строку дії ліцензії, виявлення у процесі провадження 
діяльності обставин, що потребують перегляду і зміни умов ліцензії/; 

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

4. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "МИРГОРОДСЬКА ЛІКАРНЯ 
ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ" МИРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Полтавська обл., місто 
Миргород) /поширення дії ліцензії на додаткове ДІВ, щодо поводження з яким встановлені умови ліцензії/; 

5. КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "5-А МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ПОЛТАВСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ" (Полтавська обл., місто Полтава) /подовження строку дії ліцензії, поширення дії 
ліцензії на додаткове ДІВ, щодо поводження з яким встановлені умови ліцензії, виявлення у процесі 



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

6. ДЕРЖАВНІЙ УСТАНОВІ "ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ ТА НЕВІДКЛАДНОЇ ХІРУРГІЇ ІМЕНІ 
В.Т.ЗАЙЦЕВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" (Харківська обл., місто 
Харків) /подовження строку дії ліцензії/; 

7. ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ ПІДПРИЄМЦЮ НАЗАРЕНКО ТЕТЯНІ МИКОЛАЇВНІ (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: 

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 5" 

СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Сумська обл., місто Суми) /реорганізація ліцензіата, 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/. 

 

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

управління) Держатомрегулювання у квітні 2021 року відбулось 5 чергових засідань Ліцензійної 
комісії, з урахуванням рекомендацій яких прийнято відповідні рішення щодо ліцензування: 
 

 

- 01 квітня 2021 року (протокол № ПЛК-12/37-13) – розглянуто 5 ліцензійних справ: 
Внесення змін до ліцензій  на право провадження діяльності з використання джерел 
іонізуючого випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ТОКМАЦЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ 
ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ» ТОКМАЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (71701, Запорізька обл., місто 
Токмак, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 55Ж) / поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, щодо 
поводження з яким встановлені умови ліцензії /. 

2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ВІЛЬНЯНСЬКА 

БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» ВІЛЬНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (70002, Запорізька обл., 

Вільнянський р-н, місто Вільнянськ, ПРОВУЛОК ГНАРОВСЬКОЇ, будинок 6) / поширення дії ліцензії на 

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

3. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КАМ'ЯНСЬКО-
ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ (71304, Запорізька обл., 
Кам'янсько-Дніпровський р-н, місто Кам'янка-Дніпровська, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 130) / 
поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, щодо поводження з яким встановлені умови ліцензії  та зміна назви/. 

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

4. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЗАПОРІЗЬКИЙ 
РЕГІОНАЛЬНИЙ ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ 
ЦЕНТР» ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (69106, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ 
ПЕРСПЕКТИВНА, будинок 2) /зміна місця провадження діяльності та реорганізація ліцензіата/. 

Переоформлення та внесення змін до ліцензії  на право провадження діяльності з 
використання джерел іонізуючого випромінювання: 

5. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «РУБІЖАНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» РУБІЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(93009, Луганська обл., місто Рубіжне, ВУЛИЦЯ СТУДЕНТСЬКА, будинок 19) /поширення дії ліцензії на 

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

- 07 квітня 2021 року (протокол № ПЛК-13/37-13) – розглянуто 2 ліцензійні справи: 
Переоформлення та внесення змін до ліцензій  на право провадження діяльності з 
використання джерел іонізуючого випромінювання: 



1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ 

ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ М. МАРІУПОЛЬ» (87547, Донецька обл., місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ 

ТРОЇЦЬКА, будинок 46) /поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, щодо поводження з яким встановлені умови 

ліцензії, внесення змін, що потребують перегляду спроможності заявника дотримуватись умов провадження 

заявленого виду діяльності /. 

2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ «ЛИСИЧАНСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» (87547, Донецька обл., місто Маріуполь, 

ВУЛИЦЯ ТРОЇЦЬКА, будинок 46) /поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, щодо поводження з яким 

встановлені умови ліцензії та реорганізація ліцензіата /. 

- 14 квітня 2021 року (протокол № ПЛК-14/37-13) – розглянуто 2 ліцензійні справи: 
Переоформлення та внесення змін до ліцензії  на право провадження діяльності з 
використання джерел іонізуючого випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ «МАРІУПОЛЬСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ №4 ІМ. І.К. МАЦУКА» (87502, Донецька обл., місто 

Маріуполь, ВУЛИЦЯ ПАШКОВСЬКОГО, будинок 4) /поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, щодо 

поводження з яким встановлені умови ліцензії та зміна місця провадження діяльності /. 

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

2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 3» 
КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (84331, Донецька обл., місто Краматорськ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ 
УКРАЇНИ, будинок 17) / виявлення у процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляду і 
зміни умов ліцензії /. 

 

- 21 квітня 2021 року (протокол № ПЛК-15/37-13) – розглянуто 3 ліцензійні справи: 
Внесення змін до ліцензій  на право провадження діяльності з використання джерел 
іонізуючого випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЧАСОВОЯРСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ПЛАНОВОГО 
ЛІКУВАННЯ» (84551, Донецька обл., Бахмутський р-н, місто Часів Яр(пн), ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА, 
будинок 3) / поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, щодо поводження з яким встановлені умови ліцензії , 
продовження строку дії 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. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ДИТЯЧЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ 

МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ» КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (84333, Донецька обл., місто 

Краматорськ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ УКРАЇНИ, будинок 20) / поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, щодо 

поводження з яким встановлені умови ліцензії/. 

 

- 30 квітня 2021 року (протокол № ПЛК-16/37-13) – розглянуто 3 ліцензійні справи: 
Внесення змін до ліцензій  на право провадження діяльності з використання джерел 
іонізуючого випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ІНФЕКЦІЙНА ЛІКАРНЯ М. КОСТЯНТИНІВКА» 
(85113, Донецька обл., місто Костянтинівка, ВУЛИЦЯ ЄВРОПЕЙСЬКА, будинок 17) / поширення дії 
ліцензії на додаткові ДІВ, щодо поводження з яким встановлені умови ліцензії /. 

2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «РУБІЖАНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» РУБІЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(93009, Луганська обл., місто Рубіжне, ВУЛИЦЯ СТУДЕНТСЬКА, будинок 19) / поширення дії ліцензії 



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

3. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

«ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» (93118, Луганська обл., місто Лисичанськ, 

КВАРТАЛ 40 РОКІВ ПЕРЕМОГИ, будинок 12А) / поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, щодо 

поводження з яким встановлені умови ліцензії/. 

 

У Північно-західній інспекції з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного 
управління) Держатомрегулювання у квітні 2021 року відбулися 4 чергові засідання Ліцензійної 
комісії, з урахуванням рекомендацій яких прийняті відповідні рішення щодо ліцензування: 

- 02.04.2021 року (протокол № ПЛК 11/34-07) – розглянуто 5 ліцензійних справ: 

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

1. ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ ТИМОФЄЄВУ ЄВГЕНУ ВОЛОДИМИРОВИЧУ 
(Рівненська обл., селище міського типу Володимирець). 

2. ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «БОДРО КЛІНІК» (Волинська обл., м Луцьк). 

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

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЗДОЛБУНІВСЬКА 
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ (Рівненська 
обл., місто Здолбунів) /перейменування підприємства/. 

Переоформлення ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 
випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЗАЛОЗЕЦЬКА РАЙОННА 
ЛІКАРНЯ» ЗАЛОЗЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ» (Тернопільська обл., селище міського типу 
Залізці) /реорганізація підприємства; продовження строку дії ліцензії/. 

2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «САРНЕНСЬКА 
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» САРНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Рівненська обл., 
місто Сарни) /поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ з додатковим місцем провадження 
діяльності/. 

- 09.04.2021 року (протокол № ПЛК-12/34-07) – розглянуто 4 ліцензійні справи: 

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

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МОНАСТИРИСЬКА 
МІСЬКА ЛІКАРНЯ» МОНАСТИРИСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Тернопільська обл., місто 
Монастириська). 

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

5. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБРІЙ-МЕДТЕХНІКА» 
(Волинська обл., місто Луцьк) /поширення дії ліцензії на додаткове ДІВ, щодо поводження з 
яким встановлені умови ліцензії/. 

Переоформлення ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 
випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» 



РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (Рівненська обл., м. Рівне) /зміна місця провадження 
діяльності у зв’язку з поширенням її дії на додаткові ДІВ/. 

2. КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Хмельницька обл., місто Хмельницький) /реорганізація 
підприємства, поширення дії ліцензії на додаткове ДІВ, щодо поводження з яким встановлені 
умови ліцензії/. 

- 16.04.2021 року (протокол № ПЛК-13/34-07) – розглянуто 4 ліцензійні справи: 

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

1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОСКАН24» (Тернопільська 
обл., Тернопільський р-н, село Смиківці). 

2. КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ЛІКУВАЛЬНО-
ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР» ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Хмельницька обл., місто 
Хмельницький). 

3. КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КОВЕЛЬСЬКА ПОЛІКЛІНІКА ВОЛИНСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ» (Волинська обл., місто Ковель). 

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

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА 
ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ» ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (Хмельницька обл., місто 
Хмельницький) /продовження строку дії ліцензії/. 

- 23.04.2021 року (протокол № -14/34-07) – розглянуто 2 ліцензійні справи: 

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

1. КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ» 

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (Рівненська обл., місто Рівне) /поширення дії ліцензії на 

додаткове ДІВ, щодо поводження з яким встановлені умови ліцензії/. 
Переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 
випромінювання: 

1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕВІЗ-ПЛЮС» (Тернопільська 
обл., місто Тернопіль) /перегляд спроможності дотримання умов провадження заявленого 
виду діяльності/. 

Держатомрегулювання у квітні 2021 року розглянуто 15 ліцензійних справ та наказами від 
09.04.2021 № 210, 15.04.2021 № 223 та 23.04.2021 № 247 прийнято рішення щодо ліцензування: 

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

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ПОЛОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ «ПОЛОНСЬКА МІСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІМ. НАТАЛІЇ САВЕЛІЇВНИ 
ГОВОРУН» (Хмельницька обл., місто Полонне) /поширення дії ліцензії на додаткове ДІВ, 
щодо поводження з яким встановлені умови ліцензії/. 

2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ГОРОДОЦЬКА МІСЬКА 
БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» ГОРОДОЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ 
ОБЛАСТІ (Хмельницька обл., місто Городок) /поширення дії ліцензії на додаткове ДІВ, щодо 
поводження з яким встановлені умови ліцензії/. 



3. КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» 
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (Волинська обл., місто Луцьк) /поширення дії ліцензії на 
додаткове ДІВ, щодо поводження з яким встановлені умови ліцензії/. 

4. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА 
ЛІКАРНЯ» РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Рівненська обл., місто Рівне) /поширення дії 
ліцензії на додаткове ДІВ, щодо поводження з яким встановлені умови ліцензії/. 

5. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ІВАНИЧІВСЬКА 
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» (Волинська обл., селище міського типу Іваничі) 
/поширення дії ліцензії на додаткове ДІВ, щодо поводження з яким встановлені умови 
ліцензії/. 

6. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКЕ 
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ» (Волинська обл., місто Володимир-
Волинський) /поширення дії ліцензії на додаткове ДІВ, щодо поводження з яким встановлені 
умови ліцензії, перейменування підприємства/. 

7. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЛЮБОМЛЬСЬКЕ 
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ» ЛЮБОМЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 
(Волинська обл., місто Любомль) /поширення дії ліцензії на додаткове ДІВ, щодо поводження 
з яким встановлені умови ліцензії, перейменування підприємства/. 

8. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОЇ 
РАЙОННОЇ РАДИ «ТЕРЕБОВЛЯНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» 
(Тернопільська обл., місто Теребовля) /поширення дії ліцензії на додаткове ДІВ, щодо 
поводження з яким встановлені умови ліцензії/. 

9. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ТЕРНОПІЛЬСЬКА 
ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
(Тернопільська обл., місто Тернопіль) /поширення дії ліцензії на додаткове ДІВ, щодо 
поводження з яким встановлені умови ліцензії/. 

10. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛЛАР» (Хмельницька обл., 
місто Хмельницький) /поширення дії ліцензії на додаткове ДІВ, щодо поводження з яким 
встановлені умови ліцензії/. 

11. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ДУНАЄВЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ 
РАДИ «ДУНАЄВЕЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» (Хмельницька обл., місто 
Дунаївці) /поширення дії ліцензії на додаткове ДІВ, щодо поводження з яким встановлені 
умови ліцензії/. 

12. КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ВОЛИНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР» ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 
РАДИ (Волинська обл., місто Луцьк) /поширення дії ліцензії на додаткове ДІВ, щодо 
поводження з яким встановлені умови ліцензії/. 

13. КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЛУЦЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ 
ДОПОМОГИ» (Волинська обл., місто Луцьк) /поширення дії ліцензії на додаткове ДІВ, щодо 
поводження з яким встановлені умови ліцензії/. 

14. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЗБОРІВСЬКА ЛІКАРНЯ» 
ЗБОРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Тернопільська обл., місто Зборів) /поширення дії ліцензії на 
додаткове ДІВ, щодо поводження з яким встановлені умови ліцензії/. 

15. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ВІНЬКОВЕЦЬКА 
БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» ВІНЬКОВЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (Хмельницька обл., 
селище міського типу Віньківці /поширення дії ліцензії на додаткове ДІВ, щодо поводження з 
яким встановлені умови ліцензії/. 

 

 

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



Держатомрегулювання у квітні 2021 року винесено на розгляд Ліцензійної комісії 
Держатомрегулювання та розглянуто 64 ліцензійних справ, з урахуванням рекомендацій якої 
прийняті відповідні рішення щодо ліцензування. 

 
                  02 квітня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 194 – без ЛК) – розглянуто 4 

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

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ХОРОШІВСЬКА 
ЛІКАРНЯ» ХОРОШІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (12101, Житомирська обл., 
Хорошівський р-н, селище міського типу Хорошів(пн), вул.Ринкова, будинок 3-Б)  зміна 
найменування та місцезнаходження юридичної особи.  

2. КОМУНАЛЬНМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЖИТОМИРСЬКА 
ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
(12430, Житомирська обл., Житомирський р-н, село Станишівка, ШОСЕ СКВИРСЬКЕ, 
будинок 6) поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ. 

3. КОМУНАЛЬНМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ 
КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР» ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 
(04201, м.Київ, ВУЛИЦЯ КОНДРАТЮКА, будинок 6) поширення дії ліцензії на 
додаткові ДІВ. 

4. КОМУНАЛЬНМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЯМПІЛЬСЬКА 
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ЯМПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ (24500, 
Вінницька обл., Ямпільський район, місто Ямпіль, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА, будинок 1) 
поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ. 
 

02 квітня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 195) – розглянуто 6 ліцензійних справ: 
 
Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 
випромінювання: 
 
1. НАЦІОНАЛЬНОМУ АВІАЦІЙНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ (03058, місто Київ, 

ПРОСПЕКТ ЛЮБОМИРА ГУЗАРА будинок 1). 
2. ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ РОГОВОМУ ОЛЕКСАНДРУ ЮХИМОВИЧУ 

(02002, місто Київ, ВУЛИЦЯ САДОВА 4, будинок 14).  
 

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

1. ТОВ «ЛАЙФ СКАН» (04053, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОБСЕРВАТОРНА, будинок 3), у зв’язку 
з продовження строку дії ліцензії. 

2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ГАЙСИНСЬКА 
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ГАЙСИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» (КНП 
ГАЙСИНСЬКА ЦРЛ ГМР) (23700, Вінницька обл., Гайсинський р-н, місто Гайсин, 
ВУЛИЦЯ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, будинок 1) продовження строку дії ліцензії. 

3. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ПОПІЛЬНЯНСЬКА 
ЛІКАРНЯ» ПОПІЛЬНЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (13501, Житомирська обл., 
Попільнянський р-н, селище міського типу Попільня, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 
40) зміна найменування юридичної особи та зміна умов провадження діяльності, а саме 
виконання п.2.4 ліцензії. 

 
Переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 
1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕНТАМЕД» (21036, 

Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 27) 
продовження строку дії та поширенням дії ліцензії на додаткові види робіт з ДІВ, що 



потребують перегляду спроможності. 

    09 квітня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 212) – розглянуто 6 ліцензійних справ: 

 

Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 
1.ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКАН СИСТЕМ» (01033, 

місто Київ, ВУЛИЦЯ СІМ'Ї ПРАХОВИХ, будинок 50). 

2. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕНТАМЕД» «ЛДЦ 
«КІНДЕРЛЕНД» (02002, місто Київ, ВУЛИЦЯ РАЇСИ ОКІПНОЇ, будинок 8-Б). 

Внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІАТЕХ-УКРАЇНА» 

(01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА КУДРІ, будинок 5) продовження строку дії 

ліцензії. 

2. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРІНЕР» (20762, Черкаська 

обл., Смілянський район, село Плоске, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОМІСЬКА, будинок 24) 

поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ. 

3. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНКОС ЛАЙН» (02140, м. 

Київ, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 3) поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ. 

4. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОЛГАТ» (03142, м. Київ, 

ПРОСПЕКТ АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА, будинок 44 Б, корпус 8, кімната 19) 

поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ. 
 

14 квітня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 216) – розглянуто 10 ліцензійних справ: 

 

Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ОБЛАСНИЙ 

МЕДИЧНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ЦЕНТР» ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

(12440, Житомирська обл., Житомирський р-н, село Зарічани). 

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

1.КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КИЇВСЬКА МІСЬКА 

КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №3» ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)  (02125, місто Київ, ВУЛИЦЯ 

ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, будинок 26) поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ. 

2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «БАРСЬКА МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ» БАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (23000, Вінницька обл., Барський р-н, місто Бар, 

ВУЛИЦЯ КАШТАНОВА, будинок 34 В)зміна найменування юридичної особи та 

поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ. 

3. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІМПУЛЬС ПЛЮС» 

(11508, Житомирська обл., місто Коростень, вул.Жмаченко, будинок 46) продовження 

строку дії ліцензії. 

4. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ«КОРОСТЕНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» УШОМИРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ (11571, 

Житомирська обл., Коростенський р-н, село Ушомир, вул.Наумова, будинок 12) 

продовження строку дії ліцензії, зміна найменування та місцезнаходження юридичної 

особи. 

5. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСИСТ МЕДІКАЛ» (08132, 

Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, 



будинок 25А/21, квартира 26) поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ та вилученням 

виду робіт – експлуатація. 
 

Переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

 
1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЖМЕРИНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ЖМЕРИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (23100, 
Вінницька обл., місто Жмеринка, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 288) зміна території 
провадження діяльності (розширення території), зміна найменування юридичної особи та 
поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ. 

2. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛІНІКА СУЧАСНОЇ 
ХІРУРГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ»  (21018, Вінницька обл., місто Вінниця, вул.Коріатовичів 
Князів, будинок 209-А) зміна видів робіт, що потребує перегляду спроможності та 
поширенням дії ліцензії на додаткові ДІВ. 

3. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «БОБРОВИЦЬКА ОПОРНА 
ЛІКАРНЯ» БОБРОВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (КНП 
«БОБРОВИЦЬКА ОПОРНА ЛІКАРНЯ») (17400, Чернігівська обл., Бобровицький р-н, 
місто Бобровиця, ВУЛИЦЯ ОЛЕГА БИЧКА, будинок 1) реорганізація юридичної особи та 
поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ. 

Анулювання ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

 
1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ 

ЦЕНТР ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я» ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (12440, 
Житомирська обл., Житомирський р-н, село Зарічани, ШОСЕ БЕРДИЧІВСЬКЕ, будинок 3) 
безпечне завершенням діяльності з ДІВ.. 

 

14 квітня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 217 – без ЛК) – розглянуто 8 ліцензійних 

справ: 

 

Внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЛУГИНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ» ЛУГИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (11301, Житомирська обл., 

Лугинський р-н, селище міського типу Лугини, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНА ГІРКА, будинок 35) 

зміна найменування юридичної особи. 

2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ТЕТІЇВСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ» ТЕТІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (09801, Київська обл., 

Тетіївський р-н, місто Тетіїв, вул.Цвіткова, будинок 26) зміна найменування юридичної 

особи та поширенням ліцензії на додаткові ДІВ. 

3. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «УМАНСЬКА МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ» УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» (20300, Черкаська обл., місто Умань, ВУЛИЦЯ 

ШЕВЧЕНКА, будинок 50) поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ. 

4. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «БАХМАЦЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» БАХМАЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (16500, Чернігівська обл., Бахмацький район, місто Бахмач, 

ВУЛИЦЯ СОБОРНОСТІ, будинок 66) зміна найменування юридичної особи та поширення 

ліцензії на додаткові ДІВ. 

5. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КОНСУЛЬТАТИВНО-

ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА (03134, м. Київ, 

ВУЛИЦЯ СИМИРЕНКА, будинок 10) поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ. 



6. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЧЕРКАСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ (КНП 

«ЧЕРКАСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ») (19604, Черкаська обл., Черкаський 

р-н, село Червона Слобода, вул.Пирогова, будинок 3/1) зміна найменування юридичної 

особи, зміна назви юридичної адреси та зміна назви окремого місця провадження 

діяльності. 

7. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КОРОПСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ» КОРОПСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (КНП «КОРОПСЬКА ЦЛ») 

(6200, Чернігівська обл., Коропський р-н, селище міського типу Короп, ВУЛИЦЯ 

ЧЕРНІГІВСЬКА, будинок 56) зміна найменування юридичної особи. 

8. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЖАШКІВСЬКА 

БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» ЖАШКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КНП 

«ЖАШКІВСЬКА БПЛ») (19201, Черкаська обл., Жашківський р-н, місто Жашків, 

вул.Лікарняна, будинок 19) зміна найменування юридичної особи. 

 

16 квітня 2021 року  (наказ Держатомрегулювання № 225) – розглянуто 1 ліцензійну 

справу: 

 

Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДРАДІОФІЗИКА-ПЛЮС» 

(03134, місто Київ, вул. Пшенична (Святошинський р-н), будинок 2, офіс 113. 

 

    16 квітня 2021 року  (наказ Держатомрегулювання № 226) – розглянуто 5 ліцензійних справ: 

 

Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

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

Київ, вул.Окіпної Раїси, будинок 8-Б). 

2. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФІМЕД-СЕРВІС» 

(04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОЧАЙНИНСЬКА, будинок 53/55, нежиле приміщення 

ГРУПИ ПРИМІЩЕНЬ 77 А). 

3. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАСКО КОРПОРЕЙШН» 

(04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА, будинок 31). 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВК «ЕКОТЕХІНВЕСТ» (04114, 
місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРІОРСЬКА, будинок 21)  

 

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

1. ПАТ «УКРНАФТА» (04053, місто Київ, ПРОВУЛОК НЕСТОРІВСЬКИЙ, будинок 3-5), 
зміна назв структурних підрозділів та їх підпорядкування, поширення дії ліцензії на додаткові 
типи ДІВ та вилучення з ліцензії окремого ДІВ. 

   
21 квітня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 234) – розглянуто 5 ліцензійних справ: 

 

Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

1. ДЕРЖАВНІЙ УСТАНОВІ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ХІРУРГІЇ ТА 

ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ ІМ.О.О.ШАЛІМОВА» НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ 

НАУК УКРАЇНИ (03680, м. Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, будинок 30). 

         



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

випромінювання: 
1. КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЛАДИЖИНСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» 

ЛАДИЖИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (24321, Вінницька обл., місто Ладижин(пн), ВУЛИЦЯ 
ЕНТУЗІАСТІВ, будинок 24) зміна умов провадження діяльності, а саме виконання п.2.4 
ліцензії та поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ. 

2.  КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ №3» (09100, Київська обл., місто 
Біла Церква, ВУЛИЦЯ КАРБИШЕВА, будинок 12) поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ. 

3.  КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ФАСТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ «ФАСТІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» (08520, Київська обл., 
Фастівський р-н, селище міського типу Борова, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, будинок 3) зміна 
найменування юридичної особи та поширення ліцензії на додаткові ДІВ. 

 
Переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

 
1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІКА ГРУП» (04171, м. 

Київ, ВУЛИЦЯ НИЖНІЙ ВАЛ, будинок 3) зміна умов ліцензії, а саме: зміна видів робіт – 
експлуатація комп’ютерних томографів та вилучення окремого виду робіт: передача, збут з 
метою постачання. 

 
  22 квітня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 246 – без ЛК) – розглянуто 5 ліцензійних 
справ: 

 

Внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

 
1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІАГНОСТИКУМ» (13300, 

Житомирська обл., місто Бердичів, ВУЛИЦЯ ЖИТОМИРСЬКА, будинок 44/2) зміна 
місцезнаходження юридичної особи. 

2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЛІКАРНЯ №2 ІМ. В.П. 
ПАВЛУСЕНКА» ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (10004, Житомирська обл., місто 
Житомир, ВУЛИЦЯ РОМАНА ШУХЕВИЧА, будинок 2-А) поширення дії ліцензії на 
додаткові ДІВ. 

3. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ТУЛЬЧИНСЬКА 
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ТУЛЬЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (23600, 
Вінницька обл., Тульчинський р-н, місто Тульчин, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ЛЕОНТОВИЧА, 
будинок 114) поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ. 

4. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА 
ОКРУЖНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ» МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ (24000, Вінницька обл., місто Могилів-Подільський, ВУЛИЦЯ 
ПОЛТАВСЬКА, будинок 89/2) поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ та зміна 
найменування юридичної особи. 

5. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЯМПІЛЬСЬКА 
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»  ЯМПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ (24500, 
Вінницька обл., Ямпільський район, місто Ямпіль, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА, будинок ) 
поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ. 

 

  28 квітня 2021 року  (наказ Держатомрегулювання № 259 – без ЛК) – розглянуто 1 ліцензійну 

справу: 

         Внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЦЕНТР СПОРТИВНОЇ 

МЕДИЦИНИ МІСТА КИЄВА» (01033, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТАРАСІВСЬКА, будинок 6) 



поширення ліцензії на додаткові ДІВ. 

 

28 квітня 2021 року (наказ Держатомрегулювання № 260 – без ЛК) – розглянуто 13 ліцензійних 

справ: 
 
Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 
іонізуючого випромінювання: 
1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

РАДИ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» (04107, місто Київ, ВУЛИЦЯ 
БАГГОВУТІВСЬКА, будинок 1) зміна умов провадження діяльності, а саме виконання п.2.2 
ліцензії. 

2. КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МІСЬКА ЛІКАРНЯ» КОЗЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ» (22100, Вінницька обл., місто Козятин(пн), ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 75) 
продовження строку дії ліцензії. 

3. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ВАТУТІНСЬКА МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ ВАТУТІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» (0250, Черкаська обл., місто Ватутіне, 

ВУЛ.ЧАЙКОВСЬКОГО, будинок 11) продовження строку дії ліцензії. 

4. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ«ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА 

КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНА ПОЛІКЛІНІКА» (18005, Черкаська обл., місто 

Черкаси, ВУЛИЦЯ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, будинок 9) поширення ліцензії на 

додаткові ДІВ. 

5. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКЕ 

МІСЬКРАЙОННЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ» (11700, Житомирська 

обл., місто Новоград-Волинський, ВУЛИЦЯ НАТАЛІЇ ОРЖЕВСЬКОЇ, будинок 13) зміна 

умов провадження діяльності, а саме виконання п.2.2 ліцензії та поширення ліцензії на 

додаткові ДІВ. 

6. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКВІПМЕД» (01042, місто Київ, 

ВУЛИЦЯ ЧИГОРІНА, будинок 18) поширення дії ліцензії на додаткові типи ДІВ. 

7. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДСІ» (04060, місто Київ, 

ВУЛИЦЯ ОЛЬЖИЧА, будинок 27/22, офіс 5) поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ. 

8. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІМД ТЕХНОЛОГІЇ» (04073, м. 

Київ, ВУЛИЦЯ СИРЕЦЬКА, будинок 38) поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ. 

9. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРАМЕД» (03061, місто Київ, 

ПРОСПЕКТ ВІДРАДНИЙ, будинок 95) поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ. 

Переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

 

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

ТУПОЛЄВА, будинок 1) поширення дії ліцензії на додатковий структурний підрозділ, що потребує 

перегляду спроможності. 

2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КИЇВСЬКА МІСЬКА 

НАРКОЛОГІЧНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ «СОЦІОТЕРАПІЯ» ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) (КНП 

«КМНКЛ «СОЦІОТЕРАПІЯ») (03039, місто Київ, ПРОВУЛОК ДЕМІЇВСЬКИЙ, будинок 5 А) 

реорганізація медичного закладу та поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ. 

3. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ДИТЯЧА КЛІНІЧНА 

ЛІКАРНЯ № 5 СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА» ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) (КНП «ДКЛ 

№ 5 М. КИЄВА») (03142, місто Київ, БУЛЬВАР АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, будинок 53), 

реорганізація медичного закладу. 

4. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР 

«ДОБРОБУТ-ПОЛІКЛІНІКА»  (02141, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИШУГИ, будинок 12) зміна території 



провадження діяльності (розширення території), та поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ. 
 

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

Держатомрегулювання у квітні 2021 року відбулось 5 чергових засідань Ліцензійної комісії, 
з урахуванням рекомендацій яких Держатомрегулювання прийнято відповідні рішення щодо ліцензування: 
 

- 07.04.2021 (протокол № ПЛК-14/38-09) – розглянуто 5 ліцензійних справ: 

Видача ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 
1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОКСФОРД МЕДІКАЛ ПРИКАРПАТТЯ" 

(код за ЄДРПОУ: 38712895; місцезнаходження: Україна, 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-

Франківськ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛІЯНОК, будинок 1) строком дії 5 років 

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

джерел іонізуючого випромінювання: 
1. КНП "ДОЛИНСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" ДОЛИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (код за ЄДРПОУ: 01993457, місцезнаходження: Україна, 77500, Івано-

Франківська обл., Долинський р-н, місто Долина, ВУЛИЦЯ ОКСАНИ ГРИЦЕЙ, будинок 15) - 

переоформлення у зв’язку із реорганізацією та зміна умов ліцензії 

2. КНП "ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 1" ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код за 

ЄДРПОУ: 13815703, місцезнаходження: Україна, 82100, Львівська обл., місто Дрогобич, 

ВУЛ.ШЕПТИЦЬКОГО, будинок 9) — 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: 
1. КНП  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ 

ДИТЯЧИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР" (код за ЄДРПОУ: 02007101, місцезнаходження: Україна, 79035, 

Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ДНІСТЕРСЬКА, будинок 27)  - зміна умов ліцензії 

2. Військової частини А1047 (код за ЄДРПОУ: 08047588, місцезнаходження: Україна, 89600, 

Закарпатська обл., місто. Мукачеве, ВУЛИЦЯ Я.МУДРОГО, будинок 81)  - продовження строку дії 

ліцензії на 5 років 

 

- 14.04.2021 (протокол № ПЛК-15/38-09) – розглянуто 6 ліцензійних справ: 

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

джерел іонізуючого випромінювання: 
1. КНП "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ІНФЕКЦІЙНА ЛІКАРНЯ ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" (код за ЄДРПОУ: 01993291, місцезнаходження: Україна, 76007, 

Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ГЕТЬМАНА САГАЙДАЧНОГО, будинок 

66) - переоформлення у зв’язку із реорганізацією та зміна умов ліцензії 

 

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

випромінювання: 
1. ОКНП "ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР" (код за 

ЄДРПОУ: 43334908, місцезнаходження: Україна, 58013, Чернівецька обл., місто Чернівці, ВУЛИЦЯ 

ГЕРОЇВ МАЙДАНУ, будинок 230)  - зміна умов ліцензії 

2. КНП "5-А МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ М. ЛЬВОВА" (код за ЄДРПОУ: 01996668, 

місцезнаходження: Україна, 79013, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 

26) — зміна умов ліцензії 

3. КНП "3-Я МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ М. ЛЬВОВА" (код за ЄДРПОУ: 01996645, 

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



— зміна умов ліцензії 

4. ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС 

"КАМЕЯ" (код за ЄДРПОУ: 21412570, місцезнаходження: Україна. 58000, Чернівецька обл., місто 

Чернівці, ВУЛ. ГОЛОВНА, будинок 137) — продовжено строк дії ліцензії на 5 років, зміна умов 

ліцензії 

5. КНП “БОЛЕХІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" БОЛЕХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ІВАНО - ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (код за ЄДРПОУ: 01993440, місцезнаходження: Україна, 77200, 

Івано-Франківська обл., місто Болехів, ВУЛИЦЯ КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 2) — зміна умов ліцензії 

 

- 21.04.2021 (протокол № ПЛК-16/38-09) – розглянуто 5 ліцензійних справ: 

-  

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

джерел іонізуючого випромінювання: 
1. КНП "ГЕРЦАЇВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" ГЕРЦАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ 

ОБЛАСТІ (код за ЄДРПОУ: 41025351, місцезнаходження: Україна, 60500, Чернівецька обл., 

Герцаївський р-н, місто Герца, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 25) - переоформлення у зв’язку із 

реорганізацією, продовжено строк дії на 3 роки та зміна умов ліцензії. 

 

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

випромінювання: 
1. КНП "УЖГОРОДСЬКА РАЙОННА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ УЖГОРОДСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ" (код за ЄДРПОУ: 40835473, місцезнаходження: Україна, 89452, 

Закарпатська обл., Ужгородський район, селище міського типу Середнє, ВУЛИЦЯ ЛІКАРНЯНА, 

будинок 6А)  - продовжено строк дії на 5 років 

2. КНП "КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ М.ЛЬВОВА" (код за ЄДРПОУ: 

01996639, місцезнаходження: Україна, 79059, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ І. 

МИКОЛАЙЧУКА, будинок 9) — зміна умов ліцензії 

3. ТОВ "ЦЕНТР ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ" (код за ЄДРПОУ: 32137688 місцезнаходження: 

Україна, 58023, Чернівецька обл., місто Чернівці, ВУЛИЦЯ РУСЬКА, будинок 185-В) -  продовжено 

строк дії на 5 років, зміна умов ліцензії 

4. ТОВ "АЙРІСМЕД" (код за ЄДРПОУ: 32137688, місцезнаходження: Україна, 79059, Львівська обл., 

місто Львів, ВУЛИЦЯ ПИЛИПА ОРЛИКА, будинок 2) — зміна місцезнаходження юридичної особи 

та умов ліцензії. 

 

 

- 28.04.2021 (протокол № ПЛК-17/38-09) – розглянуто 3 ліцензійних справи: 

Видача ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 
1. ДЕРЖАВНОМУ ЗАКЛАДУ «СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ (СПЕЦІАЛЬНИЙ) САНАТОРІЙ 

«ГІРСЬКЕ ПОВІТРЯ» МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ (код за ЄДРПОУ: 

01981626; місцезнаходження: Україна, 78595, Івано-Франківська обл., місто Яремче, селище міського 

типу Ворохта, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО,  будинок 5) строком дії 5 років 

 

Внесення змін до ліцензії  на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 
1. КНП "ОБЛАСНА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ" ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (код за 

ЄДРПОУ: 01992268, місцезнаходження: Україна, 89600, Закарпатська обл., місто Мукачево, 

ВУЛИЦЯ ФРАНКА ІВАНА, будинок 39) - продовжено строк дії на 3 роки, зміна умов ліцензії 

2. КНП "ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР КАРДІОЛОГІЇ ТА 

КАРДІОХІРУРГІЇ"ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (код за ЄДРПОУ: 26464748, 

місцезнаходження: Україна, 88014, Закарпатська обл., місто Ужгород, ВУЛИЦЯ ТІМІРЯЗЄВА, 

будинок 15 А) - продовжено строк дії на 5 років 



 

- 30.04.2021 (протокол № ПЛК-18/38-09) – розглянуто 4 ліцензійних справи: 

 

Видача ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 
1. БЛАГОДІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ОТРАДА ТА ВТІХА" (код за ЄДРПОУ: 

43695442; місцезнаходження: Україна, 60513, Чернівецька обл., Герцаївський р-н, село Молниця, 

ВУЛ. ЧЕРНІВЕЦЬКА, будинок 38) строком дії 5 років 

 

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

випромінювання: 
1. ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "ЛІНІЯ 

ЗДОРОВ'Я" (код за ЄДРПОУ: 43433953, місцезнаходження: Україна, 80300, Львівська обл., 

Жовківський р-н, місто Жовква, ВУЛИЦЯ ШПИТАЛЬНА, будинок 46 )  - зміна умов ліцензії 

2. КНП "8-А МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ М.ЛЬВОВА" (код за ЄДРПОУ: 01997645, 

місцезнаходження: Україна, 79034, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ НАВРОЦЬКОГО, будинок 

23 ) — зміна умов ліцензії 

3. КНП ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР 

ПРЕВЕНЦІЇ ТА ТЕРАПІЇ УЗАЛЕЖНЕНЬ" (код за ЄДРПОУ: 01997768, місцезнаходження: Україна,, 

79008, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ Б.ЛЕПКОГО, будинок 8 ) — строк дії ліцензії 

продовжено на 5 років. 

 

Заявників повідомлено про прийняті рішення. 

 

 


