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Зміну № 1 внесене 

Заступник начальника 
Північної держінспекції

(посада)

В Н Е С Е Н И Й  З М І Н  д о № 010239

Т.О. Золковер

(ініціали та прізвище)
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Серія АА № 002839
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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 України від 02.12.2002 № 125,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.12.2002 за № 978/7266.

Розділ 1. Перелік документів, на підставі яких видана ліцензія:

1.1. Заява від 11.12.2009 № 129м Тростянецької ЦР/1 на видачу ліцензії на провадження діяльності 
з використання ДІВ. Заява від 10.12.2012 № 164м Тростянецької ЦРЛ на внесення змін до ліцензії серії 
ОВ № 010239 від 30.12.2009 у зв'язку з продовженням терміну дії ліцензії на здійснення діяльності з 
використання ДІВ.

1.2. Копії засновницьких документів Тростянецької ЦРЛ: Статут, затверджений рішенням 11 сесії 
Вінницької обласної ради 6 скликання від 27.04.2012 № 350; зареєстрований Тростянецькою районною 
державною адміністрацією Вінницької області 22.05.2012 за № 11671200000000199; Свідоцтво про 
державну реєстрацію юридичної особи серії А00 № 187125 від 23.12.2003; Довідка з Єдиного державного 
реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) від 25.12.2008. АБ № 062919

І.З.Звіт про аналіз безпеки провадження діяльності з використання ДІВ Тростянецької ЦРЛ з 
додатками.

1.4. Настанова з якості при провадженні діяльності з використання ДІВ Тростянецької ЦРЛ.
1.5. Положення про визначення доз опромінення пацієнтів при застосуванні ДІВ у діагностичних 

цілях Тростянецької ЦРЛ.
1.6. Копії санітарних паспортів на право проведення робіт з ДІВ, виданих Вінницькою обласною 

СЕС МОЗ України.
1.7. Аварійний план при проведенні робіт з ДІВ.
1.8. Інструкція щодо дій персоналу у випадку радіаційної аварії при провадженні діяльності з 

використання ДІВ Тростянецької ЦРЛ.
1.9. Довідка від 17.12.2009 № 529 про фінансові можливості Тростянецької ЦРЛ відшкодування 

збитків, завданих радіаційною аварією, що може статися під час провадження діяльності з ДІВ. Довідка 
від 18.12.2012 за № 01-12-551 про фінансові можливості Тростянецької ЦРЛ відшкодування збитків, 
завданих радіаційною аварією, що може статися під час провадження діяльності з ДІВ.

1.10. Довідка про кваліфікацію персоналу Тростянецької ЦРЛ у сфері використання ядерної енергії.
1.11. Перелік ДІВ, які використовуються в Тростянецькій ЦРЛ.
1.12. Припис № 30-16/15ІМ від 24.10.2012.
1.13. Документи про оплату послуг щодо здійснення дозвільних процедур у сфері використання 

ядерної енергії (платіжні доручення: від 12.11.2009 № 1634; від 10.12.2012 № 7780).
1.14. Рішення Ліцензійної комісії Державного комітету ядерного регулювання України (протокол 

засідання від 30.12.2009 № 53/2009). Рішення Ліцензійної комісії Північної державної інспекції з ядерної 
та радіаційної безпеки Держатомрегулювання України від 05.02.2013 № 03/2013).

Розділ 2. Умови провадження діяльності
2.1 Цією ліцензією дозволяється використання ДІВ, у межах встановлених нижче 

параметрів:
2.1.1 пристроїв, що генерують іонізуюче випромінювання у діагностичній радіологи:

комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний РУМ-20, максимальною прискорювальною 
напругою 125 кВ;

апарат рентгенівський діагностичний пересувний 12П5, максимальною прискорювальною напругою 
90 кВ;

апарат рентгенівський діагностичний пересувний Арман-1 8ЛЗ (8ЛЗД), максимальною 
прискорювальною напругою 75 кВ;

флюорограф стаціонарний 12Ф 7, максимальною прискорювальною напругою 125 кВ.

2.1.2 пристроїв, що генерують іонізуюче випромінювання у дентальній радіології:
апарат рентгенівський діагностичний дентальний 5Д2, максимальною прискорювальною 

напругою 50 кВ;

При цьому дозволяються такі види робіт з ДІВ: отримання (придбання), 
зберігання ДІВ, призначених до використання, передача (збут).
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2.2. Ліцензіат при здійсненні дозволеної діяльності користується послугами з технічного 
обслуговування ДІВ постачальників, які мають відповідну ліцензію на здійснення діяльності 
з такими ДІВ.

2.3. Ліцензіат забезпечує здійснення контролю дозоформуючих параметрів 
рентгенодіагностичних апаратів.

2.4. 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 України за телефоном (44) 254-43-34, Північну 
держінспекцію за телефоном (44) 292-01-95.

Розділ 3. Перелік посадових осіб, до службових обов'язків яких 
належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов'язаних із 

забезпеченням радіаційної безпеки

Особа, до службових обов'язків якої належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, 
пов'язаних із забезпеченням радіаційної безпеки -  заступник головного лікаря з лікувальної 
роботи Горбань Тетяна Петрівна /наказ № 1 параграф 28 від 03.01.2012/.

Підстави для внесення змін:

1.1. Заява Тростянецької ЦРЛ від 22.01.2016 № 05м на внесення змін до ліцензії на провадження 
діяльності з використання ДІВ у зв'язку з продовженням строку дії ліцензії.

1.2. Звіт про аналіз безпеки провадження діяльності з використання ДІВ з додатками.
1.3. Довідка від 25.01.2016 № 26 про фінансові можливості Тростянецької ЦРЛ відшкодування збитків, 

завданих радіаційною аварією, що може статися під час провадження діяльності з використання 
ДІВ.

1.4. Довідка про кваліфікацію персоналу Тростянецької ЦРЛ у сфері використання ядерної енергії.
1.5. Перелік ДІВ, що використовуються в Тростянецької ЦРЛ.
1.6. Наказ Північної держінспекції від 19.02.2016 № 07 про прийняття рішення щодо внесення змін до 

ліцензії Тростянецької ЦРЛ.

Зміни що вносяться до ліцензії:

Зміна № 1 до ліцензії серії ОВ № 010239

1. Продовжити строк дії лі ценз

Зміну внесено 19.02.2016

Заступник начальника 
Північної держінспекції

Т. О. Золковер

( посада) (ініціали та прізвище)


