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Серiя АА NQ 001756
Дiяльнiсть з використання джерел iонiзуючого випромiнювання (ДIВ) нае

здiйснюватися лiцензiатом згiдно з "Вимогами та умовами 6езпеки (лiцензiйними умовами
провадження дiяльностi 3 використання джерел iонiзуючого випроигнювання"]: ~
затвердженими наказом Держатомрегулювання вiд 02.12.2002 NQ12S, зарее:строваним
MiHicтepCТBi юстицi'j Украi'ни 17.12.2002 за NQ 978/7266.

Роздiл 1. Перелiк докуиенпв, на niAcтaBi яких переоформлена лiцензiя:
1.1 Заява (лист ыд 15.01.2008 NQ 318) УДВП «IЗОТОП» на переоформленнялiцензii на здiйсненн

дiяльностi з використання ДIВ; заява УДВП «тзотоп- ыд 04.01.2013 NQ01 на внесення змiн до лщенэп, .
зв'язку 3 поширенням дГi лiцензii на додаткоы типи ДIВ та подовженням строку Aii лiцензi'i; заяв "
ДП «УДВП IЗОТОП» BiA 13.06.2017 за NQ Л400 на внесення змiн до лiцензГi, в зв'язку iз змiно
найменування юридичног особи та змiною назви юридично'i адреси,

1.2 Копiя Статуту ДП «УДВП IЗОТОП» iз змiнами та доповненнями.
1.3 Звiт про аналiз безпеки провадження дiяльностi 3 використання ДIВ ДП «УДВП IЗОТОП»

додатками.
1.4 Перелiк ДIВ, якi використовуються ДП «УДВП тзотоп-.
1.5 Довiдка про квалiфiкацiю персоналу ДП «УДВП IЗОТОП» в сферi використання ядерног енерги.
1.6 Настановаз якостi при використаннi ДIВ ДП «УДВП IЗОТОП».
1.7 Аварiйний план ДП «УДВП IЗОТОП» при проведеннi робiт з ДIВ.
1.8 Довiдка про вiдшкодування збиткiв, завданих р'адiацiЙною аварi€ю, що може статися

провадження дiяльностi з використання ДIВ в'д 04.01.2013 NQ12-01/1.
1.9 Копiя санпариого паспорту на право робiт з ДIВ, виданого Головним управлiння

Держсанепiдслужби у Ки'iвськiй областi.
1,10 Документи, що пiдтверджують забезпечення вимог фiЗИЧНОГО захисту радiонуклiдних ДIВ.
1.11 Рiшення Лiцензiйних комiсiй Держатомрегулювання: протокол BiA 06.02.2008 NQ OS/2008 т ',' - с

протокол в'д 06.02.2013 NQ5/2013. Наказ Держатомрегулювання ыд 14.07.2017 NQ 258 «Про прийнятт ,
рiшень щодо лiцензування».

Роздiл 2. Умови провадження дiяльностi
2.1 Цiе:ю лiцензiе:ю дозволяе:ться використання ДIВ, у межах зазначених нижче

параметрте.
2.1.1 Медичнi i бiологiчнi радiоактивнi препарати, набори - максимальне рiчне
по кiлькостi - 50000 наборiв, по активностi 5,6' 1010 Бк;
• радiофармацевтичнi препарати i мiченi з'€днання максимальне рiчне

по кiлькостi - 30000 наборiв, по активностi 5,6' 1012 Бк;
• вироби, що мiстять тритiй з максимальноюсумарною активнiстю 7,4' 1015Бк на piK;
• генератори радiонуклiдiв, у Т.Ч. стронцiю-87м, технецiю-99м, iндiю-113м, iOAa-132,

радона-222 з максимальнимисумарною активнiстю 3,7' 1014 Бк, кiлькiстю 2000 шт. на р'к:
стандартн' (зразковi) ДIВ:

максимальне рiчне споживання:• агрегатний стан тверде; сипуче; рщке
по кiлькостi - 12000 шт., по активностi 1,2' 1010 Бк;

• агрегатний стан - гази - максимальне рiчне споживання: по кiлькостi - 1.2000 ШТ.,

по активностi 3,6' 1010 Бк.
2.1.2 Максимальнадопустима одноразова кiлькiсть упаковок:

• з альфа-джерелами 1000 шт.;
• з бета-джерелами 1000 шт.;
• iз гамма-джерелами- 2000 шт;

з рентгенiвськими джерелами - 200 шт.;
• з нейтронними джерелами 200 шг,
Максимальнаактивнiсть на робочому Micцi (по кобальту-бО)- 2,96' 1016 Бк.

• Максимальнерiчне споживання: закритi ДIВ з максимальноюсумарною активнiстю 1,03б ' 1017 Бк.
• Закритi ДIВ при перетарюваннi i розфасуваннi, зарядження, перезарядження - максимальна

активнiсть ДIВ:
альфа-випром'нювання до 3,7' 1010 Бк;

• бета - випромiнювання до 2,22' 1011 Бк;
• гамма - випром.нювання до 1,11'1013 Бк;

Заступник начальника Пiвнiчно'j
[нспекцй - начальник Вiддiлу



• гамма - випромiнювання (по Кобальту-бО) до 4,44'1014 Бк;
• рентген.вського випромiнювання до 7,4' 1010 Бк.

• Максимальне рiчне споживання приладiв, пристро'lв та обладнання з ДIВ, У Т.Ч. включаючи
обладнання, деталi конструкцiй яких виготовленi iз збiдненого урану:

• з альфа - джерелами до 101000шт.;
• з бета-джерелами до 2500шт.;
• з гамма-джерелами до 5З50шт.;
• з нейтронними джерелами до 500шт.,

з сумарною активнiстю ДIВ 2,1' 1014 Бк;
виробiв, якi вмпцують тритiй, з максимальною сумарною активнiстю 2,44' 1016 Бк на piK.

2.1.3 Гаммадефектоскопи типiв: «Гаммарид»; «ДВС» та iH.;
• блоки джерел випромiнювання типiв: «БГВ»; «Е»;
• пакувальнi комплекти транспортн' типiв: УКТД-11; УКТ1А;
• гамма-терапевтичнi апарати типiв: «АГАТ»; «РОКУС»; «ЛУЧ»; «ТЕРАГАМ»; «ТЕРАБАЛТ»;

«ТЕРАТРОН»; «КОБАЛЬТ БОF» та iH.;
• внутрiшньо - полоснi апарати типiв: « '~AT»; ~< А

обладнання з ДIВ. ~-_ . ......._

2.1.5 Генеруючi пристро'i:
• портативнi рентген'вськ! апарати тигпе: ERESKO (З2МFСЗ.1; 42МFЗ.1; 42МF-WЗ.1; 52МFСЗL; б5МFЗ);

ICM SIТE-X (SIТE-XS); Аолонг XXQ (XXG; ХХН); РПД (250; 200; 200мини; 15); РАП; РУП; МАРТ-200
(250), максимальною прискорювальною напругою ЗБО кВ;

• апарати рентген'вськ! iмпульснi типiв: АРИНА (1; З; 5; 7; 9; 11); ПАМИР-ЗОО; Сирена-5 (б); Сарма-ЗОО
(ЗООУ), максимальною прискорювальною напругою ЗОО кВ;; _

• моноблочнi портативнi рентген.всью апарати типiв: SMART (lБОW5; 1БОЕ/0,4; 1БОЕ/1,5; 200; 200РС;
225; ЗООРС; ЗООНР), максимальною прискорювальною напругою ЗБО кВ;

• стацiонарнi рентген.вськ] апарати серй ISOVOLT nTAN, максимальною прискорювальною напругою
450 кВ; .

• рентген.вськ! апарати кабельного типу серй «Баспон», максимальною прискорювальною напругою
450 кВ.

При ЦЬОМУ дозволяються наступнi види робiт з ДIВ: зберiгання; отримання (придбання) та
передача (збут) ДIВ, у тому числi з метою постачання.

2.2 Лiцензiат здiйсню€ заходи з ведення облiку та контролю ядерних матерiалiв згiдно з вимогами
«Правил ведення облiку та контролю ядерних матерiалiв», затверджених наказом
Держатомрегулювання в'д 2б.Об.2006 за NQ97, заре€строваних в MiHicTepcTBi юстицП Укратни вiд
17.07.2006 за NQ 849/1272З.

2.4 Лiцензiат використову€ наступи! коди для ведення облiку та контролю ядерних матерiалiв:
код зони балансу матерiалу (36М): RKQO; код кпючовог точки вимiрювань (КТВ): А.

2.5 Лiцензiат проводить перевижу фактично наявног кiлькостi ядерного матерiалу
(iнвентаризацiю) «15» жовтня щорiчно.

Стор. 4 з 5 Заступник начальника Пiвнiчнq'i
iнспекцi'j_- начальник Вiддiлу
безпеки РАВ, перевезен~ та гарантiй
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2.6 Лiцензiат не пiзнiше нiж через 10 AHiB з дати отримання (пiсля придбання) та вiдчуження
(пiсля реалвацп) ДIВ надае ПОВiдомлення до Головного реЕСТРОВОГО центру Державного репстру ДIВ та
реЕСТРОВОГО центру за мiсцезнаходженням об'екпв замовникiв, до яких здiЙСНЮЕТЬСЯ постачання ДIВ,
про придбання та збут ДIВ згiдно з вимогами пункту 18 Порядку державнот реестрацн ДIВ, "
затвердженого поста новою Кабiнету MiHiCTpiB Укратни BiA 16.11.2000 NQ1718 та iнформу€ репонапьн! ".,iнспекцП.

2.7 Лiцензiат не пiзнiше нiж до «25» грудня ~f-!Q актуалвуе та надае до Пiвнiчно'i iнспекцi'i ' ,~
«План заходiв щодо поводження з ДIВ з вичерпаним терм.нои експлуатацii» та забезпечуе у повному ,
обсязi ЙОГО виконання в установленi термiни.

2.8 у разi виникнення будь-я ко] ситуацii або обставин, якi призвели чи можуть призвести Д С., •

порушень норм i правил радiацiйно'j безпеки, лiцензiат повинен протягом доби проiнформуват
Держатомрегулювання за телефоном (44) 254-43-34, Пiвнiчну iнспекцiю за телефоном (44) 277-12-24.

Роздiл З. Перелiк посадових осiб, до службових обов'язкiв яких належить
здiйснення органiзацiЙно-розпорядчих функцiй, пов'язаних iз забезпеченням

радiацiйно'i безпеки

3.1 Особа, до службових обов'язкiв якот належить здiйснення органiзацiйно-розпорядчих функцi I

пов'язаних iз забезпеченням рашашйнот безпеки - директор Солод О.К./наказ NQ41 ыд 01,06.2017/

3MiHa NQ 1
1. Перелiк документiв, на пiдставi яких прийнято рiшення про внесення змiн до

лiцензi'i:
1.1. 3аява ДП «УДВП IЗОТОП» (ВХ. Держатомрегулювання NQ Л742 в'д 19,09,2018) про внесення змi

до лiцензП та поданi разом з нею документи.
1.2. Наказ Держатомрегулювання вiд 25.09.2018 NQ 381 «Про прийняття рiшень щодо лiцензування».

2. Змiни, що вносяться до лiцензi'i:
2.1. Пункт 3.1 роздiлу 3 викласти в такiй редакцi'i:

Р. типвйло



лiцензiя N2 ОВ 000715
3MiHa NQ 2

1. Перелiк документiв, на пiдставi яких прийнято рiшення про внесения змiн до
лiцензi"i:

1.1. 3аява ДП «УДВП IЗОТОП» (ВХ. Держатомрегулювання NQ Л784 BiA 10.10.2018) про внесення змiн
до лiцензi'j та поданi разом з нею документи.

1.2. Наказ Держатомрегулювання BiA 17.10.2018 NQ 421 «Про рiшення щодо лiцензування».

2. 3мiни, що вносяться до пщензй:
2.1. у роздiлi 2:

части ну першу niAnYHKTY 2.1.4 пункту 2.1 доповнити новим абзацом такого змiсту:
«- гама-установка для опромiнення кров: з радiонуклiдом Сs-1З7, максимальна активнiсть 1,89Х1014 Бк.»:

доповнити особливими умовами такого змiсту:

0.0. /наказ BiA
iйснення органiзацiЙно-розпорядчих

Р. пчпвйпо
17.10.2018

1. Перелiк документiв, на Пiдстав~якИ'х: р. инято рiшення про внесення змiн до
лiцензii':

1.1. 3аява ДП «УДВП IЗОТОП» (ВХ. Держатомрегулювання NQ Л 1408 BiA 19.12.2019) про внесення
змiн до лiцензi'j та поданi разом з нею документи.

1.2. Акт iнспекцiйно'i перевiрки стану рашашйног безпеки ыд 22.01.2020 NQ АIП - 21/33.
1.3. Наказ Держатомрегулювання BiA 07.02.2020 NQ 48 «Про рiшення щодо лiцензування».

2. 3мiни, що вносяться до лiцензi"i:
2.1. Строк дП лiцензi"i продовжено на 7 роктв .02.2027).

Г. ПЛАЧКОВГолова


