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ліцензія № ОВ 010664 

Діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ) має здійснюватися 
ліцензіатом згідно з Вимогами та умовами безпеки (ліцензійними умовами) провадження діяльності з 
використання джерел іонізуючого випромінювання, затвердженими наказом Держатомрегулювання 
від 02 грудня 2002 р. №125, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2002 р. за 
№ 978/7266. 

1.1. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

Розділ 1. Перелік документів, на підставі яких прийнято рішення про видачу 
ліцензії 

Заяви: (вх. Північної держінспекції: від 11.06.2012 № 78м; від 01.07.2016 № 67м; від 27.12.2016 
№ 136м; вх. Держатомрегулювання: від 23.06.2017 № Л444; від 04.12.2018 № Л967; від 
28.05.2020 № Л574; від 07.08.2020 № Л794) та подані разом з ними документи. 
Висновок державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки від 14.08.2020 б/н. 
Рішення Ліцензійної комісії Північної держінспекції від 10.07.2012 № 16/2012. 
Накази: Північної держінспекції: від 22.07.2016 № 44; від 17.02.2017 № 54; 
Держатомрегулювання: від 28.07.2017 № 275; від 22.12.2018 № 530; від 26.06.2020 № 275, від 
21.08.2020. 

Розділ 2. Умови провадження діяльності 

Цією ліцензією дозволяється використання ДІВ - пристроїв, що генерують іонізуюче 
випромінювання, у межах встановлених нижче параметрів: 

апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний РДК-ВСМ-12, максимальна прискорювальна 
напруга 150 кВ, 1 од., перший поверх поліклініки, рентгенологічний кабінет; 

мобільна рентгенівська система ІМАХ 102, максимальна прискорювальна напруга 90 кВ, 1 од., 
відділення анестезіологічної та інтенсивної терапії та ортопедо-травмологічне та хірургічне 
відділення; 

флюорограф стаціонарний ФЦОЗ, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ, 1 од., перший 
поверх поліклініки, флюорографічний кабінет; 

рентгенівський портативний апарат 5У-ИЕ-110, максимальна прискорювальна напруга 110 кВ, 
1 од., другий поверх поліклінічного корпусу, операційна травматологічного відділення; 

апарат рентгенівський діагностичний пересувний 12П5, максимальна прискорювальна напруга 
90 кВ, 2 од., відділення анестезіологічної та інтенсивної терапії та ортопедо-травмологічне та 
хірургічне відділення; 

система мамографічна Уіоіа, максимальна прискорювальна напруга 35 кВ, 1 од., другий поверх 
поліклініки, мамографічний кабінет; 

система ангіографічна інтервенційна АІІига Хрег РсіЮ, максимальна прискорювальна напруга 
125 кВ, 1 од., операційне відділення інтервенційної кардіології і реперфузійної терапії. 

При цьому дозволяються такі види робіт з ДІВ: отримання (придбання), експлуатація та 
зберігання ДІВ, призначених для використання, передача (збут). 

Отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ медичного призначення, зазначених у пункті 2.1, 
дозволяється за умови відповідності вимогам статті 17 Закону України «Про захист людини від 
впливу іонізуючого випромінювання». 

У разі виникнення будь-якої ситуації або обставин, які призвели чи можуть призвести до 
порушень норм і правил радіаційної безпеки, ліцензіат повинен протягом доби проінформувати 
Держатомрегулювання за телефоном (044) 254-43-34, Північну інспекцію Держатомрегулювання 
за телефоном (044) 277-12-24. 
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