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

самостійного управління) Держатомрегулювання відбулося 6 засідань Ліцензійної комісії, з 

урахуванням рекомендацій яких були прийняті відповідні рішення щодо ліцензування.  

10 січня 2022 року (протокол № ПЛК-01/35-12) розглянуто 2 ліцензійні справи. 

Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ПʾЯТИХАТСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» ПʾЯТИХАТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Дніпропетровська обл., 

Камʾянський р-н., місто Пʾятихатки). 

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

випромінювання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРО СЕРВІС УКРАЇНА 

ДНІПРОПЕТРОВСЬК» (Дніпропетровська обл., місто Дніпро) (продовження строку дії ліцензії та 

зміна місцезнаходження (без зміни місця провадження діяльності). 

14 січня 2022 року (протокол № ПЛК-02/35-12)  розглянуто 2 ліцензійні справи. 

Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ГОЛОВАНІВСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ГОЛОВАНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (Кіровоградська обл., 

Голованівський р-н, селище міського типу Голованівськ).  

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

випромінювання ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «РАДІЙ» (Кіровоградська обл., місто Кропивницький) (продовження строку дії 

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

умов ліцензії, та зміна місцезнаходження (без зміни місця провадження діяльності).). 

17 січня 2022 року (протокол № ПЛК-03/35-12)  розглянуто 4 ліцензійні справи. 

Видача ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА 

БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (Кіровоградська 

обл., Новоархангельський р-н, село Торговиця); 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КРИВОРІЗЬКИЙ 

ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЗІ СТАЦІОНАРОМ» КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

(Дніпропетровська  обл., місто Кривий Ріг). 

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

випромінювання КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦАРИЧАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ» 

ЦАРИЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (Дніпропетровська обл., Царичанський р-н, селище міського 

типу Царичанка) (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 «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 

ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» 

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

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

у сфері використання ядерної енергії). 

19 січня 2022 року (протокол № ПЛК-04/35-12)  розглянуто 2 ліцензійні справи. 

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

випромінювання: 

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПОКРОВСЬКА ЛІКАРНЯ» 

ПОКРОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» (Дніпропетровська обл., 

Покровський р-н, селище міського типу Покровське) (продовження строку дії ліцензії); 



- ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «СПЕЦТЕХ 

КАПІТАЛ» (Дніпропетровська обл., місто Вільногірськ) (виявлення у процесі провадження діяльності 

обставин, що потребують перегляду та зміни умов ліцензії). 

25 січня 2022 року (протокол № ПЛК-05/35-12)  розглянуто 1 ліцензійну справу. 

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

випромінювання ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ ЧЕРЕПІВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА 

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

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

ліцензії). 

31 січня 2022 року (протокол № ПЛК-06/35-12) розглянуто 5 ліцензійних справ. 

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

випромінювання: 

- КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТОМАКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» 

ТОМАКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (Дніпропетровська обл., Томаківський р-н, селище міського 

типу Томаківка) (виявлення у процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляду і 

зміни умов ліцензії); 

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА КАМ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

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

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

- Комунального некомерційного підприємства «Новоукраїнська міська лікарня» Новоукраїнської 

міської ради Кіровоградської області (Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, 

місто Новоукраїнка) (зміна найменування та виявлення у процесі провадження діяльності обставин, 

що потребують перегляду і 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);  

- КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ М. ОЛЕКСАНДРІЇ» 

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Кіровоградська обл., місто Олександрія) (виявлення у 

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

 

Без розгляду на засіданні Ліцензійної комісії прийняті рішення щодо ліцензування:  

11 січня 2022 року (наказ Держатомрегулювання № 11 від 11.01.2022) 

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

випромінювання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-

КОМЕРЦІЙНОЇ ФІРМИ «ВЕЛТА» (Дніпропетровська обл., місто Дніпро) (зміна місцезнаходження 

ліцензіата (без зміни місця провадження діяльності)). 

19 січня 2022 року (наказ Держатомрегулювання № 47 від 19.01.2022) 

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

випромінювання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«КТ-МЕДСЕРВІС» (Кіровоградська обл., Олександрійський р-н., селище міського типу Нова Прага) 

(зміна місцезнаходження ліцензіата (без зміни місця провадження діяльності)).  

26 січня 2022 року (наказ Держатомрегулювання № 74 від 26.01.2022). 

Внесення зміни до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МІСЬКА 

БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ МАТЕРІ ТА ДИТИНИ ІМ. ПРОФ. М.Ф. РУДНЄВА» 

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Дніпропетровська обл., місто Дніпро) (зміна найменування). 

 

 

 

 



У Східній інспекції з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління) 
Держатомрегулювання у січні 2022 року відбулось 1 чергове засідання Ліцензійної комісії, 
з урахуванням рекомендацій яких прийнято відповідні рішення щодо ліцензування: 

 
 

- 19 січня 2021 року (протокол № ПЛК-1/39-12) – розглянуто 3 ліцензійні справи: 

 

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

випромінювання: 

 

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ  "МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 18" 

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Харківська обл., місто Харків) /виявлення у процесі провадження 

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

2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ 

№8" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Харківська обл., місто Харків) /виявлення у процесі 

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

КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ СВЯТОГО 

ПАНТЕЛЕЙМОНА" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Сумська обл., місто Суми) / подовження строку дії 

ліцензії/. 

 

 

 

 

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

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

урахуванням рекомендацій яких прийнято відповідні рішення щодо ліцензування:  

Від 05 січня 2022 року (протокол № ПЛК-01/34-07) – розглянуто 4 ліцензійні справи: 

– видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

1) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ШКІРНО-

ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР» РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (Рівненська обл., місто 

Рівне); 

– переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

2) КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «БЕРЕЖАНСЬКА 

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

Бережани) /у зв’язку з внесенням змін, що потребують перегляду спроможності дотримуватися умов 

провадження заявленого виду діяльності, – експлуатація нового ДІВ за новим місцем провадження/;  

3) КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КЛЕСІВСЬКА РАЙОННА 

ЛІКАРНЯ» КЛЕСІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ САРНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ (Рівненська обл., Сарненський р-н, селище міського типу Клесів) /у зв’язку з внесенням 

змін, що потребують перегляду спроможності дотримуватися умов провадження заявленого виду 

діяльності, – експлуатація нового ДІВ; 

4) КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР» 

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Хмельницька обл., місто Кам’янець-Подільський) /у 

зв’язку з внесенням змін, що потребують перегляду спроможності дотримуватися умов провадження 

заявленого виду діяльності, – експлуатація нового ДІВ/. 

Від 13 січня 2022 року (протокол № ПЛК-02/34-07) – розглянуто 5 ліцензійних справ: 

– видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 



1) КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КЛЕВАНСЬКА ЛІКАРНЯ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ВЕРВЕГИ» КЛЕВАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (Рівненська обл., Рівненський р-

н, селище міського типу Клевань); 

2) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІЛІЦЕЯ-ПОДІЛЛЯ» (Хмельницька 

обл., Ізяславський р-н, місто Ізяслав); 

– переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

3) КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ВОЛОЧИСЬКА 

БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» (Хмельницька обл., Волочиський р-н, місто Волочиськ) /у зв’язку 

з внесенням змін, що потребують перегляду спроможності дотримуватися умов провадження 

заявленого виду діяльності, – експлуатація нових ДІВ, та продовженням строку дії ліцензії/; 

4) КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «САРНЕНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

РАЙОННА ЛІКАРНЯ» САРНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Рівненська обл., Сарненський район, місто 

Сарни) /у зв’язку з внесенням змін, що потребують перегляду спроможності дотримуватися умов 

провадження заявленого виду діяльності, – експлуатація нових ДІВ /; 

5) КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА 

БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (Хмельницька обл., місто 

Старокостянтинів) /у зв’язку з внесенням змін, що потребують перегляду спроможності 

дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, – експлуатація нових ДІВ/. 

Від 21 січня 2022 року (протокол № ПЛК-03/34-07) – розглянуто 1 ліцензійну справу: 

– переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

1) КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ 

ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР «МАТИ І ДИТИНА» ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ (Тернопільська обл., місто Тернопіль) /у зв’язку з внесенням змін, що потребують 

перегляду спроможності дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, – 

експлуатація нового ДІВ/. 

Від 28 січня 2022 року (протокол № ПЛК-04/34-07) – розглянуто 3 ліцензійну справу: 

– видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

1) КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЗОЛОТНИКІВСЬКА 

РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ЗОЛОТНИКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ (Тернопільська обл., 

Теребовлянський район, село Золотники); 

2) КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «СКАЛАТСЬКА 

КОМУНАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» СКАЛАТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Тернопільська обл., 

Тернопільський район, місто Скалат); 

– переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

1) КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ 

ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ» 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (Тернопільська обл., місто Тернопіль) /у зв’язку з внесенням 

змін, що потребують перегляду спроможності дотримуватися умов провадження заявленого виду 

діяльності, – експлуатація нового ДІВ/. 

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

Держатомрегулювання у січні 2021 року відбувся розгляд 7 ліцензійних справ за спрощеною 

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

ліцензування: 

– внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 



1) КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЛЕТИЧІВСЬКА 

БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» ЛЕТИЧІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 

РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (Хмельницька обл., Летичівський район, селище міського 

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

ліцензії/; 

2) КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ДЕМИДІВСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ДЕМИДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (Рівненська обл., 

Дубенський район, селище міського типу Демидівка) /зміна найменування юридичної особи/; 

3) ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ – ПІДПРИЄМЦЮ ІВАНЧИШИНУ МИХАЙЛУ ВАСИЛЬОВИЧУ 

(Тернопільська обл., місто Тернопіль) /зміна адреси місця провадження діяльності/;  

4) КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ШУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

«ШУМСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» (Тернопільська обл., Шумський район, місто Шумськ) /поширення 

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

5) 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/;  

6) КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЗБАРАЗЬКА РАЙОННА 

ЛІКАРНЯ» ЗБАРАЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Тернопільська обл., Тернопільський район, місто Збараж) 

/зміна найменування юридичної особи та поширення дії ліцензії на додаткове ДІВ, щодо поводження 

з яким встановлені умови ліцензії/; 

7) КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ «ТЕРЕБОВЛЯНСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» (Тернопільська обл., Тернопільський район, місто 

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

ліцензії/. 

У січні 2022 року відбувся захист ліцензійних справ Північно-західної інспекції з ядерної та 

радіаційної безпеки (на правах самостійного управління) Держатомрегулювання на 2 засіданнях 

Ліцензійної комісії Держатомрегулювання, з урахуванням рекомендацій яких прийнято відповідні 

рішення щодо ліцензування: 

Від 12 січня 2022 року (протокол № ПЛК-02/09-11) – розглянуто 1 ліцензійну справу: 

– внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

1) КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ 

ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР» ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

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

Від 26 січня 2022 року (протокол № ПЛК-05/09-11) – розглянуто 1 ліцензійну справу: 

– внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

1) ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ – підприємцю ГУЗЮКУ СЕРГІЮ ЛЕОНІДОВИЧУ (Рівненська обл., 

місто Рівне) /продовження строку дії ліцензії/. 

 

 

 

 
У Південно-східній інспекції з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління) 
Держатомрегулювання у січні 2022 року відбулось 4 чергових засідання Ліцензійної комісії, 
з урахуванням рекомендацій яких прийнято відповідні рішення щодо ліцензування: 

 

- 10 січня 2022 року (протокол № ПЛК-01/37-13) – розглянуто 2 ліцензійні справи: 

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



1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

«ЛИСИЧАНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР» (93113, Луганська обл., 

місто Лисичанськ, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА ПОТАПЕНКО, будинок 283). 

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

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «БІЛОКУРАКИНСЬКА 

БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» (92202, Луганська обл., Білокуракинський р-н, селище міського типу 

Білокуракине, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 72) /реорганізація ліцензіата; продовження строку дії 

ліцензії /. 

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

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

1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛІТТЕХМЕДСЕРВІС» (87504, Донецька 

обл., місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ РАДІНА М.В., будинок 2) / поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, щодо 

поводження з яким встановлені умови ліцензії /. 

2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА 

УСТАНОВА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ВУГЛЕДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» (85670, Донецька обл., 

місто Вугледар, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 19) / продовження строку дії ліцензії /. 

- 21 січня 2022 року (протокол № ПЛК-03/37-13) – розглянуто 1 ліцензійна справа: 

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

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

«МІСЬКА ЛІКАРНЯ №1 М. СЛОВ'ЯНСЬКА» (84122, Донецька обл., місто Слов'янськ, ВУЛИЦЯ БАНКІВСЬКА, 

будинок 85) / продовження строку дії ліцензії; виявлення в процесі провадження діяльності обставин, що 

потребують перегляд у зміни умов ліцензії /. 

- 26 січня 2022 року (протокол № ПЛК-04/37-13) – розглянуто 2 ліцензійні справи: 

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

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

«БЕРДЯНСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ» (71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, 

ПРОСПЕКТ ПРАЦІ, будинок 6) 

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

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЗАПОРІЗЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

ЛІКАРНЯ» ШИРОКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(70401, Запорізька обл., Запорізький р-н, село Миколай-Поле, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 46-А) 

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

умови ліцензії; виявлення в процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляд у зміни умов 

ліцензії /. 

 

Крім того у січні 2022 року, без розгляду на засіданні ліцензійної комісії були прийняті рішення щодо: 

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

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА МЕДИКО-

САНІТАРНА ЧАСТИНА» ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ (71503, 



Запорізька обл., Василівський р-н, місто Енергодар, пр. Будівельників, будинок 33) / поширення дії 

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

2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР» 

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ 

ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКА, будинок 17-А) / поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, щодо поводження з яким 

встановлені умови ліцензії/. 

3. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ДНІПРОРУДНЕНСЬКА 

БАГАТОПРОФІЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» ДНІПРОРУДНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВАСИЛІВСЬКОГО 

РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ (71630, Запорізька обл., Василівський р-н, місто Дніпрорудне, ВУЛИЦЯ 

ЗЕЛЕНА, будинок 2) / поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, щодо поводження з яким встановлені умови 

ліцензії/. 

4. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МІСЬКА ЛІКАРНЯ ЕКСТРЕНОЇ ТА 

ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ» ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (69005, Запорізька обл., місто 

Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 80) / поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, щодо поводження з 

яким встановлені умови ліцензії/. 

5. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ 

НІКОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ» (87000, Донецька обл., Нікольський р-н, селище міського типу Нікольське, 

ВУЛИЦЯ СВОБОДИ, будинок 1) / перейменування ліцензіата/. 

6. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ «ЛИСИЧАНСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» (93113, Луганська обл., 

Сєвєродонецький р-н, місто Лисичанськ, пр. Перемоги, будинок 134) / поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, 

щодо поводження з яким встановлені умови ліцензії/. 

7. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МИРНОГРАДСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

МІСЬКА ЛІКАРНЯ» МИРНОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (85323, Донецька обл., Покровський р-н, місто 

Мирноград, вул. Соборна, будинок 20) / зміна юридичної адреси без зміни місця провадження діяльності/. 

8. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

«ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1 М. МАРІУПОЛЯ» (87504, Донецька обл., 

місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ РАДІНА М.В., будинок 2) / поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, щодо 

поводження з яким встановлені умови ліцензії/. 

9. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КУРАХІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» 

(85612, Донецька обл., Покровський р-н, місто Курахове, вул. Мечникова, будинок 14) / поширення дії ліцензії на 

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

10. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАНДЕММЕД» (69104, Запорізька обл., 

місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ЧУМАЧЕНКА/ВУЛИЦЯ КОМАРОВА, будинок 49/10) / поширення дії ліцензії на 

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

11. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОД ЗДОРОВ'Я» (87504, Донецька обл., 

місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ РАДІНА, будинок 2) / поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, щодо поводження з 

яким встановлені умови ліцензії/. 

12. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ 

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

ОЛЕКСИ ТИХОГО, будинок 31) / поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, щодо поводження з яким встановлені 

умови ліцензії/. 

13. 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/.  
 



 
 
 

У Західній інспекції з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління) 
Держатомрегулювання в січні 2022 року відбулось 3 засідання Ліцензійної комісії, з урахуванням 
рекомендацій яких Держатомрегулювання прийнято відповідні рішення щодо ліцензування: 
 
- 12.01.2022 (протокол № 01/38-09) – розглянуто 2 ліцензійні справи: 

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

іонізуючого випромінювання: 

1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РЕМА "ЕСКУЛАП" (код за ЄДРПОУ: 

37965080) - продовжено строк дії ліцензії на 5 років. 

2. Фізичній особі-підприємцю ПАЛІЙЧУК МИКОЛА ІВАНОВИЧ (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків: 3337906291) - продовжено строк дії ліцензії на 5 років, внесено зміни до умов ліцензії. 

 

- 19.01.2022 (протокол № ПЛК-02/38-09) – розглянуто 5 ліцензійних справ: 

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

використання джерел іонізуючого випромінювання: 

1. КНП "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" (код за ЄДРПОУ: 02009637) – переоформлення у зв’язку із зміною 

місця провадження діяльності; продовжено строк дії ліцензії на 5 років, внесено зміни до умов ліцензії. 

2. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДІКАЛ СЕРВІС ГРУП" (код за 

ЄДРПОУ: 43145764) – переоформлення у зв’язку із зміною місця провадження діяльності; внесено 

зміни до умов ліцензії. 

3. КНП "НОВОДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА" НОВОДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ" (код за ЄДРПОУ: 05481292) - переоформлення у зв’язку із реорганізацією ліцензіата; 

продовжено строк дії ліцензії на 5 років, внесено зміни до умов ліцензії. 

Про анулювання ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

1. № ОВ 030069, виданої КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

"ДОЛИНСЬКИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР" ДОЛИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

(код за ЄДРПОУ – 31249830) у зв’язку із заявою ліцензіата; 

2. № ОВ 030056, виданої КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

"ТИСМЕНИЦЬКИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР" ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ (код за ЄДРПОУ – 25569652) у зв’язку із заявою ліцензіата. 

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

іонізуючого випромінювання: 

1. КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ" 

(код за ЄДРПОУ: 38236420) - продовжено строк дії ліцензії на 5 років, внесено зміни до умов ліцензії. 

2. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАШЗАВОД" (код за ЄДРПОУ: 

30045061) - продовжено строк дії ліцензії на 3 роки. 

 

- 27.01.2022 (протокол № ПЛК-03/38-09) – розглянуто 8 ліцензійних справ: 

Про видачу ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

1. КНП "ПРИКАРПАТСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"  (код за ЄДРПОУ: 02009643) - видано ліцензію строком дії 3 

роки. 

2. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МоноДоктор"  (код за ЄДРПОУ: 

43891389) - видано ліцензію строком дії 5 років. 

Про переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 



НАУКОВО-ВИРОБНИЧІЙ ФІРМІ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР" (код за ЄДРПОУ: 37158702)  - 

переоформлення ліцензії на провадження діяльності з використання ДІВ у зв’язку із зміною місця 

провадження діяльності; строк дії ліцензії продовжено на 5 років. 

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

іонізуючого випромінювання: 

1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАХІДТЕХМЕД" (код за ЄДРПОУ: 

39731882) – внесено зміни до умов ліцензії. 

2. ІНСТИТУТУ ПРИКЛАДНИХ ПРОБЛЕМ МЕХАНІКИ І МАТЕМАТИКИ ІМ.Я.С.ПІДСТРИГАЧА 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (код за ЄДРПОУ: 03534430) - строк дії ліцензії 

продовжено на 5 років. 

3. КНП "ТУРКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" ТУРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (код за ЄДРПОУ: 01997030) – внесено зміни до 

умов ліцензії. 

4. КНП "6-А МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА М. ЛЬВОВА" (код за ЄДРПОУ: 01996674) – внесено зміни до 

умов ліцензії. 

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

використання ядерної енергії: 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИПРОБУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ 

ЦЕНТР" (код за ЄДРПОУ: 44326903) -  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. 

 

Заявників повідомлено про прийняті рішення. 
 
 
 

 
 

Північною інспекцією з 04 по 31 січня 2022 року винесено на розгляд Ліцензійної комісії 
Держатомрегулювання та розглянуто 31 ліцензійних справ, з урахуванням рекомендацій якої 
прийняті відповідні рішення щодо ліцензування. 

06 січня 2022 року (наказ Держатомрегулювання № 5) – розглянуто 1 ліцензійну справу: 

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

1.  ПРИВАТНОМУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ» (03179, місто Київ, ВУЛ.ЛЬВІВСЬКА, будинок 49).  

14 січня 2022 року (наказ Держатомрегулювання № 25) – розглянуто 4 ліцензійні справи: 

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

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ХМІЛЬНИЦЬКА 
ЦЕНРАЛЬНА ЛІКАРНЯ» ХМІЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  (22000, Вінницька обл., місто Хмільник,  
ВУЛИЦЯ МОНАСТИРСЬКА, будинок 71) /зміна умов ліцензії – експлуатація окремих ДІВ/; 

2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КОНСУЛЬТАТИВНО-
ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР» ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА (04205, місто Київ, ВУЛИЦЯ 
МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, будинок 14) /зміна умов ліцензії –експлуатація окремих ДІВ та 
поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ/; 



3. ВІННИЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. 
М.І.ПИРОГОВА (21018, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА, будинок 56) /зміна 
умов ліцензії, а саме: виконанням пункту 2.3 – експлуатація окремих ДІВ/; 

4. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДГАРАНТ» (02132, місто 
Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 26, ЛІТЕРА А, НЕЖ.ПРИМ. З №1 - №16, 
ГРУПИ ПРИМ. №178) /поширення дії ліцензії на додаткові типи ДІВ/. 

14 січня 2022 року (наказ Держатомрегулювання № 26 без ЛК) – розглянуто 1 ліцензійну 
справу: 

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

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КИЇВСЬКА МІСЬКА 
КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 11» ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) (02092, місто Київ, ВУЛИЦЯ РОГОЗІВСЬКА, будинок 6)  
/поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, щодо поводження з яким встановлені умови ліцензії/. 

19 січня 2022 року (наказ Держатомрегулювання № 43) – розглянуто 4 ліцензійні справи: 

Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ВІННИЦЬКИЙ 

МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №1» (21029, Вінницька обл., місто Вінниця, 

ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 98); 

2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВІННИЦЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ «КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ» (23222, Вінницька обл., 

Вінницький р-н, селище Березина). 

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

1. ГОЛОВНОМУ ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНОМУ КЛІНІЧНОМУ ЦЕНТРУ 

(ЦЕНТРАЛЬНИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ) ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

(03083, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯГІДНА, будинок 58) /поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ та зміна 

умов ліцензії, а саме: підтвердження експлуатації окремих ДІВ/; 

2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЦЕНТР СПОРТИВНОЇ 

МЕДИЦИНИ МІСТА КИЄВА» (01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТАРАСІВСЬКА, будинок 6) /зміна умов 

ліцензії – підтвердження спроможності здійснення діяльності з експлуатації окремих ДІВ/.  

19 січня 2022 року (наказ Держатомрегулювання № 44 без ЛК) – розглянуто 3 ліцензійні 

справи: 

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

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ТЕПЛИЦЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ТЕПЛИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ  (нова назва – 

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

«ТЕПЛИЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» (23800, Вінницька обл., Гайсинський р-н, селище міського типу 

Теплик, вул. Незалежності, будинок 2) /зміна найменування юридичної особи, зміна назви адреси 

місцезнаходження юридичної особи та місця провадження діяльності/; 



2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КАНІВСЬКА 

БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» КАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ (19003, 

Черкаська обл., місто Канів(з), вул. Успенська, будинок 15-А) /поширення дії ліцензії на додаткові 

ДІВ, що регулюються умовами ліцензії/; 

3. НАЦІОНАЛЬНОМУ ІНСТИТУТУ РАКУ (03022, місто Київ, ВУЛИЦЯ 

ЛОМОНОСОВА, будинок 33/43) /поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, що регулюються умовами 

ліцензії/. 

30 січня 2022 року (наказ Держатомрегулювання № 85) – розглянуто 13 ліцензійних справ: 

Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ДАШІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" 

ДАШІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (КНП "ДАШІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ") (22740, Вінницька обл., 

Гайсинський р-н, селище міського типу Дашів, вул.Пирогова, будинок 2) 

2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

"КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я" (КНП КОР "КОЦМЗ") (08296, 

Київська обл., Бучанський р-н, селище міського типу Ворзель, вул.Паркова, будинок 4); 

3. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «РЖИЩІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ 

ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» РЖИЩІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. 

(09230, Київська обл., місто Ржищів, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 40) 

Анулювання ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «РЖИЩІВСЬКА МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ» РЖИЩІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (09230, Київська обл., місто Ржищів, 

ВУЛИЦЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 15А). 

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

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "КИЇВСЬКА МІСЬКА 

КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 17" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) (КНП "КМКЛ №17") (01133, 

місто Київ, ПРОВУЛОК ЛАБОРАТОРНИЙ, будинок 14,16,18,20), у зв’язку зі зміною умов 

ліцензії – експлуатація окремих ДІВ та поширенням дії ліцензії на додаткові ДІВ, що 

регулюються умовами ліцензії. 

2. "ЛІКАРНЯ ІМЕНІ БРАТІВ М.С. І О.С. КОЛОМІЙЧЕНКІВ" ШПОЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ (КНП "ШПОЛЯНСЬКА ЛІКАРНЯ") 

(20603, Черкаська обл., Звенигородський р-н, місто Шпола, вул.Амосова Миколи, будинок 

10), у зв’язку зі зміною умов ліцензії – експлуатація окремих ДІВ та вилученням з ліцензії 

окремих ДІВ. 

3. ТОВАРИСТСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІТСЮ «РАДІОМЕД» (01024, місто 

Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА БОГОМОЛЬЦЯ, будинок 4), в зв’язку з продовженням строку 

дії ліцензії. 

4. ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ ВОРОЩЕНКО ВОЛОДИМИРУ ЮРІЙОВИЧУ  

(07501, Київська обл., Баришівський р-н, селище міського типу Баришівка, ВУЛИЦЯ 



КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ , будинок 38, квартира 8), в зв’язку з поширенням дії ліцензії на 

додаткові типи ДІВ та продовженням строку дії ліцензії. 

5. ТОВАРИСТСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЦ МЕДІМПУЛЬС» (09112, 

Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ СЕМАШКА, будинок 9), у зв’язку з 

продовженням строку дії ліцензії. 

6. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА 

ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ» (18010, м. Черкаси, вул. Олени Теліги, 4), у зв’язку зі зміною видів 

робіт з окремими ДІВ та вилученням з ліцензії окремих ДІВ. 

Переформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ 

ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №3» ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) (03148, місто Київ, ВУЛИЦЯ 

ВАСИЛЯ КУЧЕРА, будинок 7), у зв’язку зі зміною видів робіт з ДІВ, що потребує перегляду 

спроможності. 

2. ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ПЕРША ПРИВАТНА КЛІНІКА» (10008, Житомирська 

обл., місто Житомир, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА БЕРДИЧІВСЬКА, будинок 47), у зв’язку зі 

зміною видів робіт з ДІВ, що потребує перегляду спроможності. 

3. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ МЕДІКАЛ ЦЕНТР»  

(04212, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ТИМОШЕНКО, будинок 19А), у зв’язку зі зміною 

території провадження діяльності та поширенням дії ліцензії на додаткові ДІВ, що 

регулюються умовами ліцензії. 

31 січня 2022 року (наказ Держатомрегулювання № 87- без ЛК) – розглянуто 5 ліцензійних 
справ: 

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

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "СМІЛЯНСЬКА 

БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІМ. СОФІЇ БОБРИНСЬКОЇ" (КНП"СМІЛЯНСЬКА БЛ ІМ. С. 

БОБРИНСЬКОЇ") (20722, Черкаська обл., Черкаський р-н, село Балаклея(з), вул.Незалежності, 

будинок 2), у зв’язку зі зміною найменування юридичної особи, зміною адреси місцезнаходження 

юридичної особи та поширенням дії ліцензії на додаткові ДІВ, що регулюються умовами ліцензії. 

2. ФІЗИЧНІЙ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЮ КРИВОШЕЄВОЇ ЛЮДМИЛИ МИХАЙЛІВНИ (08676, 

Київська обл., Васильківський р-н, село Зелений Бір(з), вул.Жовтнева, будинок 27а), у зв’язку зі зміною 

місця проживання/місцезнаходження фізичної особи-підприємця. 

3. ТОВАРИСТСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАДРА СЕРВІСИ» (04114, місто Київ, 

вул.Дубровицька, будинок 28), у зв’язку зі зміною місцезнаходження юридичної особи. 

4. ТОВАРИСТСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАДІО-МЕД» (03189, місто Київ, 

вул.Вільямса Академіка, будинок 8-Є), в зв’язку зі зміною місцезнаходження юридичної особи. 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЛІКАРНЯ №1» ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (10002, 

Житомирська обл., місто Житомир, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА БЕРДИЧІВСЬКА, будинок 70), у зв’язку з 

поширенням дії ліцензії на додаткові ДІВ, щодо поводження з якими встановлені умови ліцензії. 

 

 



 

 

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

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

урахуванням рекомендацій яких прийняті відповідні рішення щодо ліцензування: 

- 13 січня 2022 року (протокол № ПЛК-01/36-12) – розглянуто 4 ліцензійні справи: 

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

випромінювання: 

1. ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДКОР ЮГ" (Одеська обл., 

Овідіопольський район, село Лиманка) (поширення дії ліцензії на додаткове ДІВ, щодо 

поводження з яким встановлені умови ліцензії); 

2. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ОДЕСЬКА ОБЛАСНА 

КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" (місто Одеса) (поширення дії ліцензії 

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

3. 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) (поширення дії ліцензії на додаткове ДІВ, щодо поводження з яким 

встановлені умови ліцензії); 

4. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА 

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

місто Нова Каховка) (поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, щодо поводження з якими 

встановлені умови ліцензії). 

- 21 січня 2022 року (протокол № ПЛК-02/36-12) – розглянуто 5 ліцензійних справ: 

Видача ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

1. ЦЕНТРУ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА САНАТОРНОГО ЛІКУВАННЯ "ОДЕСЬКИЙ" (місто 

Одеса); 

2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ВИСОКОПІЛЬСЬКА 

ЛІКАРНЯ" ВИСОКОПІЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БЕРИСЛАВСЬКОГО РАЙОНУ 

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (Херсонська обл., Високопільський р-н, селище міського типу 

Високопілля). 

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

випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "БАШТАНСЬКА 

БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" БАШТАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ (Миколаївська обл., Баштанський район, місто Баштанка) (поширення дії ліцензії 

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

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

2. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА 

КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМЕНІ О.С.ЛУЧАНСЬКОГО" ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (місто 

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

ліцензії). 

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

іонізуючого випромінювання: 

1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМЕРЦІЙНА ФІРМА 

"ДЖЕРЕЛО+" (місто Миколаїв) (зміна місця провадження діяльності ліцензіата, поширення 

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



- 28 січня 2022 року (протокол № ПЛК-03/36-12) – розглянуто 5 ліцензійних справ: 

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

випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ "МІСЬКА ЛІКАРНЯ №3" (місто Миколаїв) (поширення дії ліцензії на додаткове ДІВ, 

щодо поводження з яким встановлені умови ліцензії); 

2. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА 

МІСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(Одеська обл., місто Білгород-Дністровський) (виявлення у процесі провадження діяльності 

обставин, що потребують перегляду та зміни умов ліцензії); 

3. КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "БАЛТСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" 

БАЛТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (Одеська обл., місто Балта) (поширення 

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

4. ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ - ПІДПРИЄМЦЯ МУНТЯНА РУСЛАНА ВАСИЛЬОВИЧА (місто Одеса)  

(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: 

1. ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР АРТ" (місто Одеса) (зміна місця 

провадження діяльності ліцензіата, поширення дії ліцензії на додаткове ДІВ, щодо поводження 

з яким встановлені умови ліцензії). 

 

 

 

 

 

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

відділу) Держатомрегулювання у січні 2022 не видавалися нові ліцензії та не вносилися зміни в діючі 

ліцензії підконтрольних підприємств, установ та організацій  

          

 


