
 

Результати дозвільної діяльності міжрегіональних інспекцій з ядерної та радіаційної 
безпеки (на правах самостійного управління) Держатомрегулювання у квітні 2022 року 

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

самостійного управління) Держатомрегулювання відбулося 2 засідання Ліцензійної комісії, з 

урахуванням рекомендацій яких були прийняті відповідні рішення щодо ліцензування. 

08 квітня 2022 року (протокол № ПЛК-21/35-12) розглянуто 4 ліцензійні справи. 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ 

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

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

зміни умов ліцензії); 

- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БИО-ТЕХНОЛОГИИ» 

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

потребують перегляду та зміни умов ліцензії); 

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПОКРОВСЬКА ЛІКАРНЯ» 

ПОКРОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» (Дніпропетровська обл., 

Покровський р-н, селище міського типу Покровське) (виявлення у процесі провадження діяльності 

обставин, що потребують перегляду та зміни умов ліцензії); 

- КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 

ЛІКАРНЯ ІМ. І.І. МЕЧНИКОВА» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» (Дніпропетровська 

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

перегляду та зміни умов ліцензії). 

27 квітня 2022 року (протокол № ПЛК-22/35-12)  розглянуто 5 ліцензійних справ. 

Видача ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

- КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ПЕТРОПАВЛІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ» 

ПЕТРОПАВЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ» (Дніпропетровська обл., Петропавлівський р-н, селище 

міського типу Петропавлівка); 

- КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ № 10» КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг). 

Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СИНЕЛЬНИКІВСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» СИНЕЛЬНИКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» (Дніпропетровська 

обл., місто Синельникове) (виявлення у процесі провадження діяльності обставин, що потребують 

перегляду та зміни умов ліцензії); 

- КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ 

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

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

- КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ 

ЦЕНТР КАРДІОЛОГІЇ ТА КАРДІОХІРУРГІЇ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» 

(Дніпропетровська обл., місто Дніпро) (зміна місцезнаходження ліцензіата, та виявлення у процесі 

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

28 квітня 2022 року без розгляду на засіданні Ліцензійної комісії прийнято рішення щодо 

ліцензування (наказ Держатомрегулювання № 300 від 28.04.2022). 

Внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАМЕТ-СТАЛЬ» 

(Дніпропетровська обл., місто Камʾянське) (зміна найменування, зміна місцезнаходження ліцензіата 

(без зміни місця провадження діяльності) 

 
 
 

У Східній інспекції з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління) 
Держатомрегулювання у квітні 2022 року відбулось 3 чергових засідання Ліцензійної комісії, 
з урахуванням рекомендацій яких прийнято відповідні рішення щодо ліцензування: 



 
 

- 06 квітня 2022 року (протокол № ПЛК-8/39-12) – розглянуто 1 ліцензійну справу: 
 
Внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ 

ІМ.М.В. СКЛІФОСОВСЬКОГО ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» (місто Полтава) /виявлення у 

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

 
- 13 квітня 2022 року (протокол № ПЛК-9/39-12) – розглянуто 2 ліцензійні справи: 
 
Внесення змін до ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 
1. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА 

КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (місто Суми) /подовження строку дії ліцензії/; 
 
2. ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ МІНІСТЕРСТВА 

ВНУТРІШНИХ СПРАВ УКРАЇНИ ПО ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ» (місто Харків) /виявлення у 
процесі провадження діяльності обставин, що потребують перегляду і зміни умов ліцензії/. 

 
- 20 квітня 2022 року (протокол № ПЛК-10/39-12) – розглянуто 3 ліцензійні справи: 
 
Видача ліцензій на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИПРОБУВАЛЬНІ ТА 

ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ» (місто Харків); 

 

2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

РАДИ «ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР №1» (місто Харків). 

 

Внесення змін та переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання 

джерел іонізуючого випромінювання: 

1. ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ  «СПЕЦМОНТАЖДІАГНОСТИКА» (місто Харків) /зміна 

місця провадження діяльності ліцензіата, подовження строку дії ліцензії/. 

 

 

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

управління) Держатомрегулювання у квітні 2022 року відбулися 3 засідання Ліцензійної 

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

Від 06 квітня 2022 року (протокол № ПЛК-12/34-07) – розглянуто 1 ліцензійну справу: 

– переоформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКЕ 

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ» (Волинська обл., місто Володимир-

Волинський) /у зв’язку з виявленням ліцензіатом наміру внести зміни до ліцензії, що 

потребують перегляду спроможності заявника дотримуватись умов провадження заявленого 

виду діяльності, встановлених нормами та правилами з ядерної та радіаційної безпеки – 

експлуатації ДІВ/. 

Від 13 квітня 2022 року (протокол № ПЛК-13/34-07) – розглянуто 1 ліцензійну справу: 

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

іонізуючого випромінювання: 

1) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КІВЕРЦІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ» 

КІВЕРЦІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Волинська обл., місто Ківерці) /у зв’язку з виявленням у 

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

Від 29 квітня 2022 року (протокол № ПЛК-14/34-07) – розглянуто 1 ліцензійну справу: 



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

іонізуючого випромінювання: 
     1) КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ХМЕЛЬНИЦЬКА 

ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ» ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (Хмельницька обл., місто 

Хмельницький) /у зв’язку з виявленням 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 2022 року відбулось 1 чергове засідання Ліцензійної 
комісії, з урахуванням рекомендацій яких прийнято відповідні рішення щодо ліцензування: 

 

- 11 квітня 2022 року (протокол № ПЛК-12/37-13) – розглянуто 1 ліцензійну справу: 

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

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "МІЛОВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

РАЙОННА ЛІКАРНЯ" МІЛОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (92202, Луганська 

обл., Міловський р-н, селище міського типу Мілове, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 44)/ продовження 

строку дії ліцензії/. 
 
 
 
 

У Західній інспекції з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного 
управління) Держатомрегулювання у квітні 2022 року відбулось 4 засідання Ліцензійної 
комісії, з урахуванням рекомендацій яких Держатомрегулювання прийнято відповідні рішення 
щодо ліцензування: 
 
- 06.04.2022 (протокол № 14/38-09) – розглянуто 4 ліцензійні справи: 

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

іонізуючого випромінювання: 

1. КНП "ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА УСТАНОВА МІЖГІРСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ 

МІЖГІРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ" (код за ЄДРПОУ:  43218512) - 

внесено зміни до умов ліцензії. 

2. КНП "CОЛОТВИНСЬКА ЛІКАРНЯ" СОЛОТВИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (код за ЄДРПОУ:  01993368) - 

внесено зміни до умов ліцензії, зміна найменування ліцензіата. 

3. КНП "ПРИКАРПАТСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ" (код за ЄДРПОУ: 13648033) - внесено зміни до умов ліцензії. 

4. Військовому госпіталю Національної гвардії України (Військова частина 3080) (код за ЄДРПОУ:  

08803827) - внесено зміни до умов ліцензії. 

 

- 13.04.2022 (протокол № ПЛК 15/38-09) – розглянуто 5 ліцензійних справ: 

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

використання джерел іонізуючого випромінювання: 
ПРИКАРПАТСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ, що була видана Обласній психоневрологічній лікарні № 3 (код 

за ЄДРПОУ: 03092209)  - переоформлення у зв’язку із реорганізацією юридичної особи, 

внесено зміни до умов ліцензії. 

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

іонізуючого випромінювання: 

1. КНП "ЛЬВІВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" БАГАТОПРОФІЛЬНА 

КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ТА ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ 

ДОПОМОГИ" (код за ЄДРПОУ:  38802040) - внесено зміни до умов ліцензії. 

2. ТОВ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНА ЕКСПЕРТНА КОМПАНІЯ "ДЖЕРЕЛО ЗДОРОВ’Я" (код за 



ЄДРПОУ:  34439074) – продовжено строк дії ліцензії на 5 років. 

3. ОКНП "ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР" (код за 

ЄДРПОУ:  43334908) - внесено зміни до умов ліцензії. 

4. ТОВ "АЙРІСМЕД" (код за ЄДРПОУ: 40302247) - внесено зміни до умов ліцензії. 

 

- 20.04.2022 (протокол № ПЛК 16/38-09) – розглянуто 1 ліцензійну справу: 

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

іонізуючого випромінювання: 

1. КНП БУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "БУСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" (код за 

ЄДРПОУ:  01997633) – внесено зміни до умов ліцензії. 

 

- 27.04.2022 (протокол № ПЛК 17/38-09) – розглянуто 3 ліцензійні справи: 

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

іонізуючого випромінювання: 

1. КНП "МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 4" ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код за ЄДРПОУ: 02005778) – 

внесено зміни до умов ліцензії. 

2. ДЕРЖАВНІЙ УСТАНОВІ "ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ МІНІСТЕРСТВА 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ПО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ" (код за ЄДРПОУ: 

08734204) – продовжено строк дії ліцензії на 5 років. 

3. ОКНП "БУКОВИНСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР" (код за ЄДРПОУ: 43343870) 

– внесено зміни до умов ліцензії. 

 

Заявників повідомлено про прийняті рішення. 
 

 
 
 

 
 

Північною інспекцією з 01 по 30 квітня 2022 року винесено на розгляд Ліцензійної 
комісії Держатомрегулювання та розглянуто 23 ліцензійних справ, з урахуванням 
рекомендацій якої прийняті відповідні рішення щодо ліцензування. 

15 квітня 2022 року (наказ Держатомрегулювання № 279) – розглянуто 10 
ліцензійних справ: 

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

1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАММА-СКАН» 
(21000, Вінницька обл., місто Вінниця (з),вул. Литвиненко-Вольгемут Марії, будинок 40). 
(44024209); 

2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
«ТУРБІВСЬКА СЕЛИЩНА ЛІКАРНЯ ТУРБІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» (22512, Вінницька обл., Липовецький 
р-н, село Нова Прилука, ВУЛИЦЯ ТРАВНЕВА, будинок 4) (44053455); 

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

1. ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ -ПІДПРИЄМЦЯ ЗЮЗЮКОВА СЕРГІЯ ЮРІЙОВИЧА 
(07300, Київська обл.,Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 
6-Г, корпус 3,квартира 151), поширення дії ліцензії на додаткові типи ДІВ. (1982107174); 

2. ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КІНД-ІНТЕРСЛУХ» 
(03680, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 3 Я), продовження строку дії ліцензії  
(36352221); 



3. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«МАКАРІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ» 
МАКАРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (08001, Київська обл., Макарівський район, селище 
міського типу Макарів, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 62-А), зміна умов 
ліцензії, а саме: виконанням пункту 2.3, щодо підтвердження спроможності експлуатації 
окремих ДІВ . (01994698); 

Переформлення ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1. ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІКУВАЛЬНО-

ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР «МЕДІЛЮКС» (21018, Вінницька обл., місто Вінниця, 

ВУЛИЦЯ МАРІЇ ЛИТВИНЕНКО-ВОЛЬГЕМУТ, будинок 5), зміна умов ліцензії, а саме: 

виконання п.2.4 - введенням в експлуатацію ДІВ, що потребує перегляду спроможності 

заявника дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених 

нормами та правилами з ядерної та радіаційної безпеки та уточненням назви окремих 

ДІВ. (37159622); 

2. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ФТИЗІАТРІЯ» ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) (03022, м. Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, 

будинок 35), реорганізація КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР №1» 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ), КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «КИЇВСЬКА МІСЬКА ТУБЕРКУЛЬОЗНА ЛІКАРНЯ №1 З 

ДИСПАНСЕРНИМ ВІДДІЛЕННЯМ» ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) та КОМУНАЛЬНОГО 

НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КИЇВСЬКА МІСЬКА ТУБЕРКУЛЬОЗНА 

ЛІКАРНЯ № 2» ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) шляхом приєднання до КОМУНАЛЬНОГО 

НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ФТИЗІАТРІЯ» ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) та 

поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ. (01993865); 

Анулювання ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КИЇВСЬКА 

МІСЬКА ТУБЕРКУЛЬОЗНА ЛІКАРНЯ №1 З ДИСПАНСЕРНИМ ВІДДІЛЕННЯМ» 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) (02175, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 

будинок 121/3), безпечне завершення діяльності з ДІВ. (01993960); 

2. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КИЇВСЬКА 

МІСЬКА ТУБЕРКУЛЬОЗНА ЛІКАРНЯ № 2» ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) (02000, місто 

Київ, ГОСТОМЕЛЬСЬКЕ ШОСЕ, будинок 8),безпечне завершенням діяльності з ДІВ. 

(01994043); 

3. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КИЇВСЬКИЙ 

МІСЬКИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР №1» ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 
(04114, місто Київ, ВУЛИЦЯ АВТОЗАВОДСЬКА, будинок 68), безпечне завершення 



діяльності з ДІВ. (05416202) 

15 квітня 2022 року (наказ Держатомрегулювання № 278 – без ЛК)  – розглянуто 4 
ліцензійні справи: 

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

1. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

"НЕМИРІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" НЕМИРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (КНП «НЕМИРІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ») (22800, 

Вінницька обл., Немирівський р-н, місто Немирів, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 26), 

поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ. (01982614); 

2. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ЛІКАРНЯ 

ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" (КНП "ЛІЛ 

БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ") (08154, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто 

Боярка, ВУЛИЦЯ СОБОРНОСТІ, будинок 51), вилучення з ліцензії окремих місць 

провадження діяльності та окремих ДІВ. (01994669); 

3. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЧЕРКАСЬКА 

МІСЬКА ІНФЕКЦІЙНА ЛІКАРНЯ» (18028, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ 

САМІЙЛА КІШКИ, будинок 210/1), поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ (02004976). 

4. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НОВГОРОД-

СІВЕРСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ІМЕНІ І. В. БУЯЛЬСЬКОГО» 

НОВГОРОД-СІВЕРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (16000, 

Чернігівська обл., місто Новгород-Сіверський(пн), ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 17), 

поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ. (02006403). 

29 квітня 2022 року (наказ Держатомрегулювання № 301 – без ЛК) – розглянуто 1 
ліцензійна справа: 

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

1. КОМУНАЛЬНОГОНЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«КОНСУЛЬТАТИВНО- ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР» ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. 

КИЄВА (02232,місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗАКРЕВСЬКОГО, буд. 81/1),поширення дії ліцензії на 

додаткові ДІВ. (26188308). 

29 квітня 2022 року (наказ Держатомрегулювання № 305 ) – розглянуто 4 
ліцензійні справи: 

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

1. ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙЗАВОД» (09114, Київська обл., місто 
Біла Церква, ВУЛИЦЯ ІВАНА КОЖЕДУБА ,будинок 63). (05528450).  

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

1. ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»(01032, м. Київ, ВУЛИЦЯ НАЗАРІВСЬКА, 
будинок 3), поширення дії ліцензії на додаткові типи ДІВ. (24584661); 

2. КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ ІМЕНІ В.Й. 
БАШЕКА» ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (10008, Житомирська обл., місто 
Житомир, ВУЛИЦЯ СВЯТОСЛАВА РІХТЕРА, будинок 23), у зв’язку з продовженням 



строку дії ліцензії. (42779217); 

3. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКВІПМЕД» 
(01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧИГОРІНА, будинок 18), поширення дії ліцензії на 
додаткові типи ДІВ (39027894); 

29 квітня 2022 року (наказ Держатомрегулювання № 303 – без ЛК) – розглянуто 4 
ліцензійні справи: 

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

1. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЧЕРНІГІВСЬКА 

МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 3" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (14034, Чернігівська обл., місто 

Чернігів, ВУЛИЦЯ 1-ГО ТРАВНЯ, будинок 170), поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ, щодо 

поводження з яким встановлені умови ліцензії. (14242161); 

2. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «РОМАНІВСЬКА 

ЛІКАРНЯ» РОМАНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (13001, Житомирська обл., Романівський р-н, 

селище міського типу Романів, ВУЛИЦЯ МЕДИЧНА, будинок 2), поширення дії ліцензії на 

додаткові ДІВ. (01991613); 

3. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР» СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ 

М.КИЄВА (03067, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГАРМАТНА, будинок 36), поширення дії ліцензії на 

додаткові ДІВ. (04593340); 

4. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КИЇВСЬКА МІСЬКА 

КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 17» ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) (01133,місто Київ, ПРОВУЛОК 

ЛАБОРАТОРНИЙ, будинок 14,16,18,20), поширення дії ліцензії на додаткові ДІВ з оформленням 

ліцензії на новому бланку. 
 

 

 

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

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

урахуванням рекомендацій яких прийняті відповідні рішення щодо ліцензування: 

- 07 квітня 2022 року (протокол № ПЛК-10/36-12) – розглянуто 1 ліцензійну справу: 

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

випромінювання: 

1. ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ" 

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

встановлені умови ліцензії). 

- 14 квітня 2022 року (протокол № ПЛК-11/36-12) – розглянуто 1 ліцензійну справу: 

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

випромінювання: 

1. ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНОГО КЛІНІЧНОГО ЦЕНТРУ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ (місто 

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

умови ліцензії). 

- 20 квітня 2022 року (протокол № ПЛК-12/36-12) – розглянуто 4 ліцензійні справи: 

Видача ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого 

випромінювання: 

1. ТОВАРИСТВУ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАГНІТОМ" (місто Одеса). 

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



випромінювання: 

1. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ОЧАКІВСЬКА 

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

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

зміни умов ліцензії); 

2. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КОНСУЛЬТАТИВНО-

ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР №29" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (місто Одеса) (поширення дії 

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

3. КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 

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

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

умов ліцензії).. 

 

 

 

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

відділу) Держатомрегулювання у березні 2022 р. не видавалися нові ліцензії та не вносилися зміни в 

діючі ліцензії підконтрольних підприємств, установ та організацій 

          

 


