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ВНЕСЕННЯ ЗМIН

Зм]на N9 1внесена 23,07.2021, строкд]ТлiцензiТпродовжено на 5 poKiB (до 27.07.2026).
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!|iяльнiсть з використання джерел iонiзуючого випромiнювання (ДIВ) ],ra€

здiйснЬЪатися лiцензiатоrq Ъгiдно з <Вимоiа}rИ Та УМОВа]tlи безпеки (лiцензiйними умоваr-rи)
пi."iйй"" дiяльностi з використання дr(ерел iонiзуючого випройiнювання>,
затвердr(еними наказом Держато}rреryлювання вiд О2,12,2ОО2 9125, заре€сrрованим
MiнicтepcтBo].r юGтицii Украihи 17. 12.2оо2 за N9978/ 7266,

1.1.заяватов<Медичнийцентр.'(дIА}lЕД>дrrяотр'1'lаннялiцензiiнаправо
проваркення окреiiих 

"пдi" 
дirл"iо<тi у сферi використання ядерноi енергii вiд

22.о7.2о16 N9 559,

'l'2'копiястатУryтоВ(медичнийцентр<<||IАlrlЕJ]>,затверд'l(eногопротоколом1{96Зборiв учаснЙкiв ТОВ (Медичний центр <Д|IAME!]> вiд 16,О2,2О16,

1,з. Звii пiо аналiз безпекй- провадя<еiня дiяльностi з використання ДIВ в ТОВ

<1rlедичниЙ центр <ДIДt4ЕД>, затверджений гоrlовним лiкарей 11.О7.2О16.

1.4. Перелiк ДIВ, якi заявник буде використовувати,
i.s. доьiд*"'про квалiфiкацiю персоналу су6'екта дiяльностi у сферi використання

ядерноi енергii.
1.6. Настанова lЦОДО GИСТе]rrи управлiння (настанова з якобi) дjяльнiстю з використання

ДIВ, затверджена rоловниr,r лiкарепr 11.О7.20 16,
1.7, положення про визначення доз опромiнення пацiентiв при застоGуваннi ДIВ у

дiагностичниiцiлях, затвердя<ене головним лiкарем 11,o7,2016,
1,8. Iнсrрукцiя , попёр"л*"iiя аварiйних ситуацiй та лiквiдацii ik Hac,liдKiв,

затверджена пrловни]tl лiкарем о8.о7.2о16,
1.9. копii' caHiTapHr,rx паспортiв на право експлуатацтi ,рентгенiвського кабiнеry

/r;anirar.r.o ,, .*"пrу"riцТj пеоесчвних i переносних- Ф:]"]1I]]-ч:IJ.:1=:::j
О, N9 51 вiд О х ДУ (3акарпатGький обласний
ентр !|ержсанепi

1,1о. HaHcoBi }rожлив я збиткiв, завданих радiацiйною
аварi€ю, lцо може Gтатися пiд час п дiяльностi з викорисfання ДIВ,
вrlаGни1*lи коtцта}ли, вiд 11.О7.2О16 N9дм 2016/17,

1,11. Копiя ерп,rфi ,2,7+lб
реrпгенiвський s varic,
мqдичний цент

1.12. Копiя декларацji вИповИноGтi вимоrам т регламен
апарат р€нтгенiво,киЙ пересувний С- ARсADIS
Оl.О6.2ОlО виланого t]П <<CiMeHc YKpaiHa>>,

1.t3. Копiя листа ДеряtавноI слркби УкраIни з лiкарських засобiв <<Пiдтвердх(ення

державнот iнспекцii з ядернот та радiацiйноi безпеки !|ержатомреryлювання
27.о7.2о16 N9 46.

- система рентгенiвська дiагностична APOLLO, максимальЁа прискорювальна напруга 125 кВ;

- апарат рентгенiвський пересувниЙ С-подiбниЙ ARCADIS Varic, максимал

прискорювальна напруга 110 кВ.

При цьому дозволяються TaKi впли робiт: отримання (придбання), експлуатацi

зберiгання з метою використання, передача (збут),

Засryпник начальника
Захiдноi державноТ iнспекцii
з ядернот та радiацiйноi безпеки о. BicKoB



2,2, Лiцензiат до о1.12.2о16 надае до 3ахiдноi держiнспекцii докуr,rенти, цо
пiдтверджують навчання i перевiрку знань з питань радiацiйноi безпеки перооналу
та вiдповiдальних сltужбових осiб вiдповiдно до вимоr наказу
ДержатомреryлюваннЯ вiД о2.1о.2014 1{9143 (ПрО затвердження Порядку
проведеннЯ навчаннЯ i перевiркИ знань З питань радiацiйноi безпеки у персоналу i
пЬсадових осjб cy6'eKTiB окремих видiв дiяльностi у сферi використання ядерноi
енерrii>.

2,з. Лiцензjат забезпечуе проведення контролю дGrофор]trуючих параr.rетрiв

рентrенодiагностичних апаратiв у вiдповiдносгi до атестованоi у всIаномено}rу
порядку методики на здiйснення даного виду вимiрювань.

2,4, У разi виникнення будь-якоi сиryацii або обGтавини, якi призвели чи }lожуть
призвеGти до поручlенi Hopl,| i правил радiацaйноI безпеки, або у випадку радiацiйноi
abapii) в тому числi при BTpaTi або крадiжцi джерел iонiзуlочого випромiнкrвання,
лiцензiат повинен протяп)м доби проiнформувати Держатоirреrулювання за
телефонорr vл ъ|4э+л та захiдну державну iнспекцiю з ядерноi та рад]ацiйноi
безпеки за телефоном О67 695:53'47.

пов'язаних iз забезпеченнiм радiацiЙноi безпеки

особа, до службових обов'язкiв якоi належить здiйснення органiзацjйно-
розпорядчиi qуiкцiй, 'повъзаних iз забезпеченням радiацiйноi безпеки - рентген-лаборант
kозак Н,В. (наказ вiд 12.О7.2О16 ilg 9-о).

1.

1.1.
I.2.

Змiна N9 1

Перелiк документiв, на пiдставi яких прийнято рiшення про внесення змiн до
лiцензii:
Заява (вх. flерЖатомреryлювання вlд27.05.202L N9 Л 997) та поданi разом з нею документи.
Наказ flержатомрегулювання вlд 2З.07 .202| N9 442..

2. Змiни, що вносяться до лiцензii:
2.t, Строк дГ[ лiцензi'[ продовжено на 5 poKiB (до 27.07.2О26).
2.2, Роздiл З лiцензi'f вилучено.
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