ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
13.07.2020 № 1576

Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято
рішення про відмову в отриманні ліцензій на провадження
господарської діяльності з медичної практики
1 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКА
МІСЬКА СТУДЕНТСЬКА ПОЛІКЛІНІКА" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Політехнічна, буд.25/29
Ідентифікаційний код: 02125800
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: п.2 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня (далі - Відомості) складений з порушенням вимог п.9, 11 Ліцензійних умов (методи,
що застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими спеціальностями, необхідно
привести у відповідність до основних професійних завдань та обов'язків, визначених
Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона
здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002
№117 (зі змінами); в гр.4 п.7 Відомостей відсутня інформація відповідно до форми
відомостей (рекомендовано: медичні вироби та вироби медичного призначення вказати із
зазначенням повного найменування виробника, моделі, що дає можливість їх
ідентифікувати); п.7 Відомостей складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22
Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити наявність медичного обладнання та
виробів медичного призначення, що необхідні для виконання обсягу медичної допомоги,
передбаченої уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за
переліком спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика, при цьому,
перелік оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі
рекомендовано привести у відповідність до вимог наказів МОЗ України від 31.10.2011
№739 "Про затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного
призначення структурних підрозділів консультативно-діагностичного центру", від
11.04.2005 №158 "Про затвердження табелю оснащення обладнанням одного робочого
місця лікаря-стоматолога та зубного техніка" та від 26.12.2018 №148 "Про затвердження
Примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров'я та
фізичних осіб - підприємців, які надають первинну медичну допомогу" (зі змінами)), крім
того, п.7 Відомостей складений з порушенням наказу МОЗ України від 01.02.2019 №280
«Про внесення змін до Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень
та Державних санітарних норм і правил «Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів
охорони здоров’я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу»;
приміщення, вказані в п.7 Відомостей, не розмежовані щодо функціонального
призначення із зазначенням обладнання та оснащення; п.9 Відомостей складений з
порушенням вимог п.24 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати відомості про
медичних працівників кваліфікація яких відповідає вимогам наказу МОЗ України від
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22.02.2019 № 446 "Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.03.2019 року за № 293/33264);
інформація, зазначена у п.10 Відомостей не узгоджується з вимогами, встановленими п.24
Ліцензійних умов (рекомендуємо привести у відповідність кваліфікацію молодших
спеціалістів до вимог наказу МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших
спеціалістів з медичною освітою"), крім того, в гр.6 рекомендовано вказати реквізити
свідоцтв (повну дату). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення
про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 12.06.2020 № 2796/Л-П

2 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
САНАТОРІЙ ДЛЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ ОПОРНО-РУХОВОГО
АПАРАТУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: м.Полтава, вул. Садова, буд. 26
Ідентифікаційний код: 01204408
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: наказом МОЗ України від 04.04.2019 №726 "Про ліцензування медичної
практики" затверджено рішення про видачу КП "Полтавський обласний санаторій для
дітей з порушенням опорно-рухового апарату Полтавської обласної ради" ліцензії на
провадження медичної практики. Зауважуємо, що згідно з вимогами пп.10 п.13
Ліцензійних умов, у разі зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії, ліцензіат зобов’язаний повідомляти орган ліцензування у
місячний строк з дня настання таких змін. Повідомлення про зміни даних надсилається у
будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в
електронному вигляді). При цьому, у повідомленні зазначаються тільки ті відомості, які
змінилися, за формою згідно з додатком 2 до Ліцензійних умов.
Реєстраційне досьє від 12.06.2020 № 2797/Л-П

3 ФОП Ткалич Владислав Вікторович
Місцезнаходження: Київська обл., Фастівський р-н, смт Борова, вул. Бойка, буд.29
Ідентифікаційний код: 2674418913
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: п.1, 2 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня (далі - Відомості)
складені з порушенням вимог п.9 Ліцензійних умов
(рекомендовано вказати спеціальності відповідно до номенклатури, затвердженої
наказами МОЗ України від 22.02.2019 № 446 "Деякі питання безперервного професійного
розвитку лікарів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.03.2019 року за №
293/33264); п.7 Відомостей складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних
умов (рекомендовано забезпечити наявність медичного обладнання та виробів медичного
призначення, що необхідні для виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої
уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за переліком
спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика, при цьому, перелік
оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі рекомендовано
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привести у відповідність до вимог наказу МОЗ України від 26.12.2018 №148 "Про
затвердження Примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів охорони
здоров'я та фізичних осіб - підприємців, які надають первинну медичну допомогу" (зі
змінами)); п.8 складений з порушенням вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов (рекомендовано
зазначити всі засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, згідно з п.7
Відомостей та Переліком категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної
техніки, що підлягають періодичній повірці, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 04.06.2015 №374, крім того рекомендовано задекларувати реквізити
документів метрологічної повірки); гр.6 п.9 Відомостей складена з порушенням вимог п.9
Ліцензійних умов (рекомендовано вказати спеціальності відповідно до номенклатури,
затвердженої наказами МОЗ України від 22.02.2019 № 446 "Деякі питання безперервного
професійного розвитку лікарів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України
25.03.2019 року за № 293/33264). Після усунення причин, що стали підставою для
прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати
до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 12.06.2020 № 2802/Л-П

4 ФОП Лаптєв Володимир Геннадійович
Місцезнаходження: м.Херсон, просп. 200 річчя Херсона, буд. 38, корп. 7, кв. 88
Ідентифікаційний код: 2618719836
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: згідно з наявною в п.11 відомостей про стан матеріально-технічної бази
суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і
кваліфікаційного рівня інформацією, виявлено порушення вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 03.04.1993 №245 "Про роботу за сумісництвом працівників
державних підприємств, установ і організацій", спільного наказу Мінпраці, Мін'юсту та
Мінфіну від 28.06.1993 №43 "Про затвердження Положення про умови роботи за
сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій" та п.5 Декрету
Кабінету Міністрів України від 31.12.1992 №24-92 "Про впорядкування діяльності
суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств"
(працівник бюджетної установи, що виконує обов’язки за керівною посадою не може
працювати за сумісництвом). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття
рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 12.06.2020 № 2803/Л-П

5 ФОП Сахно Ігор Дмитрович
Місцезнаходження: Харківська обл., м.Чугуїв, вул. Харківська, буд.82, кв.80
Ідентифікаційний код: 3162106011
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: п.8 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня (далі - Відомості) складений з порушенням вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов
(рекомендовано зазначити всі засоби вимірювальної техніки, що перебувають в
експлуатації, згідно з п.7 Відомостей та Переліком категорій законодавчо регульованих
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засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 №374); наявна неузгодженість
інформації в часі роботи між п.7 та п.11 Відомостей. Після усунення причин, що стали
підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 12.06.2020 № 2804/Л-П

6 ФОП Шаповалов Олександр Григорович
Місцезнаходження: Донецька обл., Мар'їнський р-н, м.Курахове, вул. Мечникова,
буд.29, кв.32
Ідентифікаційний код: 2496811176
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: наявна неузгодженість інформації в часі роботи між п.7 та п.11
відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня. Після усунення
причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії,
здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 12.06.2020 № 2805/Л-П

7 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
"ІВАШКІВСЬКИЙ ДЕНТАЛ КЛІНІК"

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Предславинська, буд. 57, прим. 145
Ідентифікаційний код: 43472416
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: наявна неузгодженість спеціальностей між п.1 та п.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості); п.8 Відомостей
складений з порушенням вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити всі
засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, згідно з п.7 Відомостей та
Переліком категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що
підлягають періодичній повірці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 04.06.2015 №374). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення
про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 12.06.2020 № 2806/Л-П

8 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЦЕНТР
ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКИ ЗАЛЕЖНОСТІ"
Місцезнаходження: м.Київ, просп. Маяковського, буд. 48/9, кв. 25
Ідентифікаційний код: 43382789
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
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практики, а саме: наявна розбіжність адреси провадження медичної практики між заявою
про отримання ліцензії та п.2 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у
видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про
її отримання.
Реєстраційне досьє від 12.06.2020 № 2807/Л-П

9 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ
ВІЙНИ" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Федора Максименка, буд. 26
Ідентифікаційний код: 05492309
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: п.2 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня (далі - Відомості) складений з порушенням вимог п.9, 11 Ліцензійних умов (методи,
що застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими спеціальностями, необхідно
зазначити окремо та привести у відповідність до основних професійних завдань та
обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ
України від 29.03.2002 №117 (зі змінами); п.7 Відомостей складений з порушенням вимог
пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити наявність медичного
обладнання та виробів медичного призначення, що необхідні для виконання обсягу
медичної
допомоги,
передбаченої
уніфікованими
клінічними
протоколами,
затвердженими МОЗ України, за переліком спеціальностей, за якими провадитиметься
медична практика, при цьому, перелік оснащення із зазначенням повного найменування
виробника та моделі рекомендовано привести у відповідність до вимог наказів МОЗ
України від 31.10.2011 №739 "Про затвердження табелів оснащення медичною технікою
та виробами медичного призначення структурних підрозділів консультативнодіагностичного центру" та від 11.04.2005 №158 «Про затвердження табелю оснащення
обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога та зубного техніка»); п.7
Відомостей рекомендовано узгодити з вимогами п.п.20 п.13 Ліцензійних умов та
забезпечити наявність, доступність та укомплектованість аптечок для надання
невідкладної медичної допомоги; приміщення, вказані в п.7 Відомостей не розмежовані
щодо функціонального призначення із зазначенням обладнання та оснащення, крім того
зазначено невідповідний набір приміщень (відсутня передопераційна); інформація,
зазначена у гр.2-4 п.7 Відомостей скдадена з порушенням форми додатка 2 до Ліцензійних
умов (рекомендовано вказати режим роботи підрозділів, спеціальності та медичні вироби
та вироби медичного призначення із зазначенням повного найменування виробника,
моделі, що дає можливість їх ідентифікувати); у гр.5 п.8 рекомендовано зазначити
реквізити документа про метрологічну повірку, наявні засоби вимірювальної техніки що
повірці не підлягають; п.9 Відомостей складений з порушенням вимог п.24 Ліцензійних
умов (рекомендовано зазначати відомості про медичних працівників, кваліфікація яких
відповідає вимогам наказів МОЗ України від 28.10.2002р. №385 "Про затвердження
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переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших
спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я" (посади), від
22.02.2019 № 446 "Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.03.2019 року за № 293/33264 та від
12.08.2009 №588 "Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які
працюють в системі охорони здоров'я", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
23.09.2009 за №895/16911); у гр.6 п.9 зазначена недостовірна інформація (рекомендовано
виправити інформацію щодо сертифікатів, крім того вказати інформацію у гр.7 (ким
видано) та узгодити інформацію у гр.6 з гр.7; інформація, зазначена у п.10 Відомостей не
узгоджується з вимогами, встановленими п.24 Ліцензійних умов (рекомендуємо привести
у відповідність кваліфікацію молодших спеціалістів до вимог наказу МОЗ України від
23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою" та
Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона
здоров'я", затвердженому та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №
117 (зі змінами)), крім того рекомендовано вказати достовірну інформацію у гр.7; розділ
"Кадрові вимоги" Відомостей оформлений з порушенням п.32 Ліцензійних умов
(необхідно забезпечити наявність щонайменше одного медичного працівника, зокрема з
числа працюючих за сумісництвом, за кожною заявленою спеціальністю); в частині
підписання Відомостей відсутня дата їх складання. Після усунення причин, що стали
підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 15.06.2020 № 2810/Л-П

10
КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
"ТЕРИТОРІАЛЬНЕ
СТОМАТОЛОГІЧНЕ
ЖИТОМИРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ПІДПРИЄМСТВО
ОБ'ЄДНАННЯ"

Місцезнаходження: Житомирська обл., Житомирський р-н, с.Станишівка, шосе
Сквирське, буд. 3
Ідентифікаційний код: 24700682
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: посаду керівника закладу охорони здоров'я, зазначену у п.4 відомостей
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) рекомендовано
привести у відповідність до вимог, встановлених Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та
впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами, згідно з
наказом від 31.10.2018 № 1977) та Класифікатором професій ДК 003:2010; п.9 Відомостей
складений з порушенням вимог п.24 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати
відомості про медичних працівників (заступник директора), кваліфікація яких відповідає
вимогам наказів МОЗ України від 22.02.2019 № 446 "Деякі питання безперервного
професійного розвитку лікарів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України
25.03.2019 року за № 293/33264). Після усунення причин, що стали підставою для
прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати
до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 15.06.2020 № 2812/Л-П
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11 КОМУНАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
ОСВІТИ
"СЕРЕДНЯ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №14" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Батумська, буд. 20-а
Ідентифікаційний код: 26462844
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: зазначений в п.2 відомостей про стан матеріально-технічної бази
суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і
кваліфікаційного рівня вид медичної допомоги рекомендовано узгодити з вимогами,
встановленими статтею 35² Основ законодавства України про охорону здоров’я; в гр.5 п.8
Відомостей не вказано реквізити документа про метрологічну повірку (рекомендовано:
вказати повні реквізити документа про повірку уповноваженим органам/установою).
Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 15.06.2020 № 2814/Л-П

12 ФОП Китаєва Яна Сергіївна
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Турівська, буд.31, кв.16
Ідентифікаційний код: 3135818068
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: п.6, гр.2 п.7 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня (далі - Відомості) складені з порушенням форми додатка 2 до Ліцензійних умов
(фізичною особою-підприємцем зазначаються виключно реквізити акта санітарноепідеміологічного обстеження об'єкта, структура ЗОЗ зазначається юридичною особою).
Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 15.06.2020 № 2816/Л-П

13
8 ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВУЗОЛ УРЯДОВОГО ЗВ'ЯЗКУ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ
ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
Місцезнаходження: Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, селище Набережне,
вул. Єлісєєва, буд.1
Ідентифікаційний код: 34800029
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: вид медичної допомоги, зазначений в п.2 відомостей про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням
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його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) рекомендовано узгодити з
вимогами, встановленими статтею 35² Основ законодавства України про охорону
здоров’я; в п.6 Відомостей рекомендовано зазначити реквізити акта санітарноепідеміологічного обстеження об'єкта; п.7 Відомостей складений з порушенням вимог
пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити наявність медичного
обладнання та виробів медичного призначення, що необхідні для виконання обсягу
медичної
допомоги,
передбаченої
уніфікованими
клінічними
протоколами,
затвердженими МОЗ України, за переліком спеціальностей, за якими провадитиметься
медична практика, при цьому, перелік оснащення із зазначенням повного найменування
виробника та моделі рекомендовано привести у відповідність до вимог наказів МОЗ
України від 31.10.2011 №739 "Про затвердження табелів оснащення медичною технікою
та виробами медичного призначення структурних підрозділів консультативнодіагностичного центру"), крім того п.7 складений з порушенням вимог пп.20 п.13
Ліцензійних
умов
(рекомендовано
забезпечити
наявність,
доступність
та
укомплектованість аптечок для надання невідкладної медичної допомоги); в гр.4 п.7
Відомостей відсутня інформація відповідно до форми відомостей (рекомендовано вказати
медичні вироби та вироби медичного призначення із зазначенням повного найменування
виробника, моделі, що дає можливість їх ідентифікувати); п.8 Відомостей складений з
порушенням вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити всі засоби
вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, згідно з п.7 Відомостей та
Переліком категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що
підлягають періодичній повірці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 04.06.2015 №374); в п.9 Відомостей відсутня інформація про спеціалістів, які
провадять медичну практику за спеціальностями, що задекларовані в п.1, 2 Відомостей;
розділ "Кадрові вимоги" Відомостей оформлений з порушенням п.32 Ліцензійних умов
(необхідно забезпечити наявність щонайменше одного медичного працівника за
заявленими спеціальностями, зокрема з числа працюючих за сумісництвом, за кожною
заявленою спеціальністю), крім того в п.9 та п.11 Відомостей відсутня інформація про
керівника ЗОЗ; інформація, зазначена у п.10 Відомостей не узгоджується з вимогами,
встановленими п.24 Ліцензійних умов (рекомендуємо привести у відповідність
кваліфікацію молодших спеціалістів до вимог наказу МОЗ України від 23.11.2007 №742
"Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою" та Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я",
затвердженому та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі
змінами)). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про
відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування
заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 15.06.2020 № 2818/Л-П

14
ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР"
Місцезнаходження: м.Миколаїв, вул. Севастопольська, буд. 67
Ідентифікаційний код: 23083365
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: наявна неузгодженість інформації в часі роботи між п.7 та п.11
відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня. Після усунення
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причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії,
здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 15.06.2020 № 2819/Л-П

15 ФОП Бузецький Роман Петрович
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Педоси, вул. Лесі
Українки, буд.28
Ідентифікаційний код: 3053101071
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: п.2 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня (далі - Відомості) складений з порушенням вимог п.9, 11 Ліцензійних умов (методи,
що застосовуватимуться у медичній практиці за заявленою спеціальністю, необхідно
привести у відповідність до основних професійних завдань та обов'язків, визначених
Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона
здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002
№117 (зі змінами); наявна неузгодженість п.2 з п.7 Відомостей щодо методів, що
застосовуватимуться в медпрактиці; в гр.6 п.10 Відомостей рекомендовано вказати
реквізити свідоцтва (ким видане). Після усунення причин, що стали підставою для
прийняття рішення про відмову в отриманні ліцензії, здобувач ліцензії може повторно
подати заяву про отримання ліцензії до органу ліцензування.
Реєстраційне досьє від 15.06.2020 № 2822/Л-П

16
ОБЛАСНЕ
КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ
СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР"

НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ОБЛАСНИЙ

Місцезнаходження: м.Чернівці, вул. Головна, буд.135
Ідентифікаційний код: 43384807
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: п.9 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня складений з порушенням вимог п.24 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати
відомості про медичних працівників, кваліфікація яких відповідає вимогам наказу МОЗ
України від22.02.2019 № 446 "Деякі питання безперервного професійного розвитку
лікарів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.03.2019 року за № 293/33264);
задекларована в п.10 Відомостей інформація не узгоджується з вимогами п.24, 26
Ліцензійних умов в частині дотримання кваліфікації фахівців та найменування посад
(рекомендовано: узгодити з вимогами Довідника кваліфікаційних характеристик професій
працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженому та впровадженого в дію
наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами). Після усунення причин, що стали
підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 15.06.2020 № 2826/Л-П
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17
КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ "МІСЬКА
СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА"
Місцезнаходження: Луганська обл., м.Лисичанськ, пр-т Перемоги , буд.56
Ідентифікаційний код: 01986807
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: в пп.1 і 2 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня (далі - Відомості) рекомендовано зазначити спеціальності, а не посади; наявні
розбіжності між п.1 і п.2; методи, що застосовуватимуться у медичній практиці за
заявленими спеціальностями, необхідно привести у відповідність до основних
професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та
впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами); наявні
розбіжності між пп.4 і 7; інформація, зазначена в п.7 не відповідає інформації в пп.1 і 2;
гр.2-4 п.7 Відомостей складені з порушенням форми Додатку 2 до Ліцензійних умов та з
порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити
наявність медичного обладнання та виробів медичного призначення, що необхідні для
виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої уніфікованими клінічними
протоколами, затвердженими МОЗ України, за переліком спеціальностей, за якими
провадитиметься медична практика, при цьому, перелік оснащення із зазначенням
повного найменування виробника та моделі рекомендовано привести у відповідність до
вимог наказів МОЗ України від 31.10.2011 №739 "Про затвердження табелів оснащення
медичною технікою та виробами медичного призначення структурних підрозділів
консультативно-діагностичного центру", від 11.04.2005 №158 "Про затвердження табелю
оснащення обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога та зубного техніка" та
узгодити з вимогами пп.20 п.13 Ліцензійних умов забезпечивши наявність, доступність та
укомплектованість аптечок для надання невідкладної медичної допомоги); п.9
рекомендовано привести у відповідність до наказу МОЗ України від 22.02.2019 № 446
«Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів», зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 25.03.2019 року за № 293/33264; в п.10 рекомендовано
привести у відповідність кваліфікацію молодших спеціалістів до вимог наказів МОЗ
України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою"
та Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона
здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002
№117 (зі змінами); посаду керівника, зазначену в пп.7, 9, 11 Відомостей, необхідно
привести у відповідність до Довідника кваліфікаційних характеристик професій
працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію
наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами); заклад охорони здоров’я не
забезпечений фахівцями відповідно до заявлених спеціальностей. Відомості подані з
порушенням п.6 Ліцензійних умов (необхідно сторінки Відомостей пронумерувати,
прошити, скріпити підписом уповноваженої особи та скріпити печаткою суб’єкта
господарювання (за наявності)). Після усунення причин, що стали підставою для
прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати
до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 15.06.2020 № 2828/Л-П
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18 ФОП Рожелюк Тетяна Іванівна
Місцезнаходження: м.Тернопіль, вул. Злуки, буд.33, кв.146
Ідентифікаційний код: 3045002961
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: п.2 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня (далі - Відомості) складений з порушенням вимог п.9, 11 Ліцензійних умов (методи,
що застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими спеціальностями, необхідно
привести у відповідність до основних професійних завдань та обов'язків, визначених
Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона
здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002
№117 (зі змінами); наявна неузгодженість п.2 з п.7 Відомостей щодо методів, що
застосовуватимуться в медпрактиці. Після усунення причин, що стали підставою для
прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати
до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 15.06.2020 № 2834/Л-П

19
КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СЛУЖБИ КРОВІ"
Місцезнаходження: м.Чернівці, вул. Українська, буд.36
Ідентифікаційний код: 43291241
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: за результатом розгляду документів № 2821/Л-П від 15.06.2020
затверджено рішення про видачу КНП "Чернівецький обласний центр служби крові"
ліцензії на провадження медичної практики
Реєстраційне досьє від 15.06.2020 № 2835/Л-П

20 ФОП Вівчарук Віталій Ігорович
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, с. Локітка,
вул. Шандарівка, буд.14
Ідентифікаційний код: 3388701276
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: наявна розбіжність адрес провадження медпрактики між п.2 відомостей
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) та заявою про
отримання ліцензії; в гр.5 п.8 Відомостей не вказано реквізити документа про
метрологічну повірку (рекомендовано: вказати повні реквізити документа про повірку
уповноваженим органам/установою). Після усунення причин, що стали підставою для
прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати
до органу ліцензування заяву про її отримання.
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Реєстраційне досьє від 15.06.2020 № 2838/Л-П

21 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРГОТЕЛЬ"
Місцезнаходження: м.Київ, Киянівський провулок, буд.3-7
Ідентифікаційний код: 37405132
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: зазначений в п.2 відомостей про стан матеріально-технічної бази
суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і
кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) вид медичної допомоги рекомендовано узгодити
з вимогами, встановленими статтею 35²-351 Основ законодавства України про охорону
здоров’я; в п.4 Відомостей відсутня інформація щодо установчих документів ЗОЗ
(положення про медичний центр), відповідно до п.18 Ліцензійних; наявна неузгодженість
інформації в часі роботи між п.7 та п.9 Відомостей. Після усунення причин, що стали
підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 15.06.2020 № 2839/Л-П

22 ФОП Зеленчук Роксолана Олександрівна
Місцезнаходження: м.Рівне, вул. Ніла Хасевича, буд.18, кв.2
Ідентифікаційний код: 3224820586
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: гр.3 п.7 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня складена з порушенням вимог п.9 Ліцензійних умов (рекомендовано вказати
спеціальності відповідно до номенклатури, затвердженої наказами МОЗ України від
22.02.2019 № 446 "Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.03.2019 року за № 293/33264). Після
усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 15.06.2020 № 2842/Л-П

23 ФОП Зітинюк Андрій Петрович
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, смт Верховина,
вул. Мстиславська, буд.18
Ідентифікаційний код: 2652713651
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: вид медичної допомоги, зазначений у п.2 відомостей про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням
його освітнього і кваліфікаційного рівня, необхідно визначити виходячи зі змісту статті
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351-352 Основ законодавства України про охорону здоров’я з урахуванням заявлених
спеціальностей); п.7 Відомостей складений з порушенням ДБН В.2.2-10-2001 "Будинки і
споруди. Заклади охорони здоров'я", затверджених наказом Державного комітету
будівництва, архітектури та житлової політики України від 04.01.2001 №2 (лабораторія –
це медичний заклад або структурний підрозділ медичного закладу, що виконує наукові та
(або) прикладні (клініко-діагностичні, санітарно-епідемічні та інші); рекомендовано
узгодити інформацію у гр.6 та гр.7 п.10 Відомостей. Після усунення причин, що стали
підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 15.06.2020 № 2843/Л-П

24 ФОП Мочарський Ігор Федорович
Місцезнаходження: Волинська обл., Ківерцівський р-н, м. Ківерці, вул. Мазепи,
буд.10
Ідентифікаційний код: 2295107734
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: в гр.5 п.8 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня (далі - Відомості) рекомендовано задекларувати реквізити документів метрологічної
повірки; п.9 Відомостей складений з порушенням вимог п.24 Ліцензійних умов
(рекомендовано зазначати відомості про медичних працівників, кваліфікація яких
відповідає вимогам наказу МОЗ України від 28.10.2002р. №385 "Про затвердження
переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших
спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я" (посада); згідно з
наявною в п.11 Відомостей інформацією, виявлено порушення вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 03.04.1993 №245 "Про роботу за сумісництвом працівників
державних підприємств, установ і організацій", спільного наказу Мінпраці, Мін'юсту та
Мінфіну від 28.06.1993 №43 "Про затвердження Положення про умови роботи за
сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій" та п.5 Декрету
Кабінету Міністрів України від 31.12.1992 №24-92 "Про впорядкування діяльності
суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств"
(працівник бюджетної установи, що виконує обов’язки за керівною посадою не може
працювати за сумісництвом). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття
рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 15.06.2020 № 2845/Л-П

25
КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"МАРГАНЕЦЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" МАРГАНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Марганець, вул. Паркова, буд. 15
Ідентифікаційний код: 01987327
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: в поданих відомостях про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня (далі - Відомості) п.2 Відомостей складений з порушенням вимог п.9, 11
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Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими
спеціальностями, необхідно привести у відповідність до основних професійних завдань та
обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ
України від 29.03.2002 №117 (зі змінами); вказані в п.7 Відомостей приміщення
рекомендовано розмежувати за їх функціональним призначенням із зазначенням
оснащення, найменування кабінетів, їх площі та спеціальностей; п.7 рекомендовано
узгодити з вимогами пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов (забезпечити наявність медичного
обладнання та виробів медичного призначення, що необхідні для виконання передбачено
обсягу надання медичної допомоги/послуг згідно клінічних протоколів та стандартів
медичної допомоги (медичних стандартів), при цьому, перелік оснащення рекомендовано
узгодити з вимогами наказів МОЗ від 02.03.2011 № 127 "Про затвердження примірних
табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення центральної
районної (районної) та центральної міської (міської) лікарень"), від 31.10.2011 № 739 "Про
затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення
структурних підрозділів консультативно-діагностичного центру"; крім цього зауважуємо,
що в п.7 Відомостей задекларовано неповний набір приміщень, що необхідний для
здійснення хірургічних втручань). В розділі «Кадрові вимоги» виявлена невідповідність
інформації щодо кваліфікаційних документів в частині видачі сертифікатів лікарівспеціалістів, крім того неможливо прочитати інформацію про лікаря Плугіну С.О.
Зауваження не враховані, після усунення причин, що стали підставою для прийняття
рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 16.06.2020 № 2846/Л-П

26 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЧЕРКАСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК "ЦЕНТР МАТЕРІ
ТА ДИТИНИ"
Місцезнаходження: м.Черкаси, вул. Чехова, буд. 101
Ідентифікаційний код: 02004953
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: п.1 та п.2 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня (далі - Відомості) складені з порушенням п.9 Ліцензійних умов (рекомендовано
зазначити лікарські спеціальності та спеціальності молодших спеціалістів з медичною
освітою згідно з номенклатурою, затвердженою наказами МОЗ України від 22.02.2019 №
446 "Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів", зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 25.03.2019 року за № 293/33264 та від 23.11.2007 №742 "Про
атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 12.12.2007 за №1368/14635)); п.2 складений з порушенням вимог п.9, 11
Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими
спеціальностями, необхідно зазначити окремо та привести у відповідність до основних
професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та
впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами), наявна
неузгодженість інформації між п.4 та п.7 Відомостей (структуру закладу охорони здоров’я
рекомендовано узгодити з переліком наявних приміщень); в п.4 Відомостей
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рекомендовано вказати адміністративний підрозділ; в п.6 рекомендовано зазначити
реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта; гр.3 п.7 Відомостей
складена з порушенням вимог п.9 Ліцензійних умов (рекомендовано вказати
спеціальності, найменування кабінетів); в гр.4 п.7 Відомостей відсутня інформація
відповідно до форми відомостей (рекомендовано вказати медичні вироби та вироби
медичного призначення із зазначенням повного найменування виробника, моделі, що дає
можливість їх ідентифікувати), крім того наявний невідповідний набір приміщень
(відсутня передопераційна); п.7 Відомостей складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та
п.22 Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити наявність медичного обладнання та
виробів медичного призначення, що необхідні для виконання обсягу медичної допомоги,
передбаченої уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за
переліком спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика, при цьому,
перелік оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі
рекомендовано привести у відповідність до вимог наказів МОЗ України від 31.10.2011
№739 "Про затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного
призначення структурних підрозділів консультативно-діагностичного центру" та від
04.10.2010 №951 "Про затвердження Примірних табелів оснащення обладнанням,
медичною технікою та виробами медичного призначення (акушерсько-гінекологічна
допомога)"); наявна неузгодженість інформації між п.1 та п.7 Відомостей (рекомендовано
вказати кабінети за всіма задекларованими спеціальностями); гр.5 п.8 Відомостей містить
неповні реквізити документа про метрологічну повірку законодавчо регульованих засобів
вимірювальної техніки, які перебувають в експлуатації (рекомендовано вказати
найменування, дату, номер та ким видано документ); п.9 Відомостей складений з
порушенням вимог п.24, 29 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати відомості про
медичних працівників, кваліфікація яких відповідає вимогам наказу МОЗ України від
22.02.2019 № 446 "Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.03.2019 року за № 293/33264);
інформація, зазначена у п.10 Відомостей не узгоджується з вимогами, встановленими п.24
Ліцензійних умов (рекомендуємо привести у відповідність кваліфікацію молодших
спеціалістів до вимог наказу МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших
спеціалістів з медичною освітою" та Довідника кваліфікаційних характеристик професій
працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію
наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами); інформацію, зазначену у гр.5, 6, 7
п.9 та гр.5, 6, 7 п.10 Відомостей рекомендовано привести у відповідність до форми
додатка 2 до Ліцензійних умов; п.11 Відомостей складений з порушенням форми додатка
2 до Ліцензійних умов (рекомендовано вказати ЗОЗ); відомості складені з порушенням п.6
Ліцензійних умов (при прошивці не зазначена кількість аркушів, ПІБ керівника або
уповноваженої особи). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття
рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 16.06.2020 № 2847/Л-П

27
ТОВАРИСТВО
"ОРАЛІКСЛАЙН"

З

ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Солом'янська, буд. 20В, нежиле приміщення № 1040
Ідентифікаційний код: 43074636
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
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практики, а саме: приміщення, вказані в п.7 відомостей про стан матеріально-технічної
бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і
кваліфікаційного рівня
не розмежовані щодо функціонального призначення із
зазначенням обладнання та оснащення. Після усунення причин, що стали підставою для
прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати
до органу ліцензування
заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 16.06.2020 № 2849/Л-П

28
ТОВАРИСТВО З
"ПРОФМЕДДОПОМОГА"

ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м.Харків, вул. Героїв праці, буд. 32-г, корпус А-10, офіс 1-9
Ідентифікаційний код: 43600130
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: інформацію щодо кабінету керівника закладу охорони здоров'я,
зазначену у п.7 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі Відомості) рекомендовано привести у відповідність до вимог, встановлених Довідником
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я",
затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі
змінами, згідно з наказом від 31.10.2018 № 1977) та Класифікатором професій ДК
003:2010 та узгодити з п.4 Відомостей; п.7 Відомостей складений з порушенням вимог
пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити наявність медичного
обладнання та виробів медичного призначення, що необхідні для виконання обсягу
медичної
допомоги,
передбаченої
уніфікованими
клінічними
протоколами,
затвердженими МОЗ України, за переліком спеціальностей, за якими провадитиметься
медична практика, при цьому, перелік оснащення із зазначенням повного найменування
виробника та моделі рекомендовано привести у відповідність до вимог наказу МОЗ
України від 26.12.2018 №148 "Про затвердження Примірного табеля матеріальнотехнічного оснащення закладів охорони здоров'я та фізичних осіб - підприємців, які
надають первинну медичну допомогу" (зі змінами)). Після усунення причин, що стали
підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 16.06.2020 № 2851/Л-П

29
КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"МІСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ БУДИНОК ДИТИНИ № 1" ОДЕСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Одеса, пров. Монастирський, буд.3
Ідентифікаційний код: 05497241
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: п.1 та гр.4 п.2 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
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рівня складені з порушенням п.9 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити лікарські
спеціальності та спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою (а не посади)
згідно з номенклатурою, затвердженою наказами МОЗ України від 22.02.2019 № 446
"Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів", зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 25.03.2019 року за № 293/33264, від 23.11.2007 №742 "Про
атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 12.12.2007 за №1368/14635)); п.2 складений з порушенням вимог п.9, 11
Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими
спеціальностями, необхідно зазначити окремо та привести у відповідність до основних
професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та
впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами), вид
медичної допомоги необхідно визначити виходячи зі змісту статті 35
Основ
законодавства України про охорону здоров’я з урахуванням заявлених спеціальностей);
приміщення, вказані в п.7 Відомостей, не розмежовані щодо функціонального
призначення із зазначенням обладнання та оснащення, у гр.3 рекомендовано вказати
спеціальності, за якими провадитиметься медпрактика, в гр.2 найменування підрозділів;
п.7 Відомостей складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов
(рекомендовано забезпечити наявність медичного обладнання та виробів медичного
призначення, що необхідні для виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої
уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за переліком
спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика, при цьому, перелік
оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі рекомендовано
привести у відповідність до вимог наказів МОЗ України від 31.10.2011 №739 "Про
затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення
структурних підрозділів консультативно-діагностичного центру" та узгодити з вимогами
п.п.20 п.13 Ліцензійних умов забезпечивши наявність, доступність та укомплектованість
аптечок для надання невідкладної медичної допомоги); вказана в п.7 Відомостей загальна
площа приміщень, що перебувають в експлуатації суб'єкта господарювання для
провадження медичної практики не відповідає площі зазначених кабінетів (приміщень);
п.8 Відомостей складений з порушенням вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов
(рекомендовано зазначити всі засоби вимірювальної техніки, що перебувають в
експлуатації, згідно з п.7 Відомостей та Переліком категорій законодавчо регульованих
засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 №374); гр.5 п.8 Відомостей містить
неповні реквізити документа про метрологічну повірку законодавчо регульованих засобів
вимірювальної техніки, які перебувають в експлуатації (рекомендовано вказати
найменування, дату, номер та ким видано документ); п.9 Відомостей рекомендовано
привести до форми, затвердженої додатком 2 до Ліцензійних умов та зазначити
інформацію виключно про медичних працівників; п.9 складений з порушенням вимог п.24
Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати відомості про медичних працівників,
кваліфікація яких відповідає вимогам наказів МОЗ України від 28.10.2002р. №385 "Про
затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та
посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я"
(посади), крім того відсутня інформація про керівника ЗОЗ;
п.10 Відомостей
рекомендовано привести до форми, затвердженої додатком 2 до Ліцензійних умов та
зазначити інформацію виключно про медичних працівників; інформація, зазначена у п.10
Відомостей не узгоджується з вимогами, встановленими п.24 Ліцензійних умов
(рекомендуємо привести у відповідність кваліфікацію молодших спеціалістів до вимог
наказу МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з
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медичною освітою" та Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженому та впровадженого в дію наказом МОЗ
України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами)); інформацію, зазначену у гр.5, 6 п.9
Відомостей рекомендовано привести у відповідність до форми додатка 2 до Ліцензійних
умов; крім цього, звертаємо увагу на необхідність приведення найменування посади
керівника закладу охорони здоров'я у відповідність до найменування посад, встановлених
Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона
здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002
№117 (зі змінами, згідно з наказом від 31.10.2018 № 1977) та Класифікатором професій
ДК 003:2010 та узгодити інформацію уп.4 та п.7; розділ "Кадрові вимоги" Відомостей
оформлений з порушенням п.32 Ліцензійних умов (необхідно забезпечити наявність
щонайменше одного медичного працівника, зокрема з числа працюючих за сумісництвом,
за кожною заявленою спеціальністю)Після усунення причин, що стали підставою для
прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати
до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 16.06.2020 № 2852/Л-П

30 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЦ ВІЗІЯ"
Місцезнаходження: Рівненська обл., Сарненський р-н, м. Сарни, вул. Ярослава
Мудрого, буд.5
Ідентифікаційний код: 43180966
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: інформацію щодо посади керівника закладу охорони здоров'я, зазначену
у п.4, 7, 9 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі Відомості) рекомендовано привести у відповідність до вимог, встановлених Довідником
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я",
затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі
змінами). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову
у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву
про її отримання.
Реєстраційне досьє від 16.06.2020 № 2854/Л-П

31
ЗАПОРІЗЬКИЙ КОЛЕГІУМ №98 ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Запорізька, буд. 1-А
Ідентифікаційний код: 26250958
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: п.2 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня (далі - Відомості) складений з порушенням вимог п.9, 11 Ліцензійних умов (методи,
що застосовуватимуться у медичній практиці, необхідно привести у відповідність до
основних професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та
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впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами); наявна
неузгодженість п.2 з п.7 Відомостей щодо методів, що застосовуватимуться в медпрактиці
(рекомендовано вказати методи діагностики). Зауваження не враховані, після усунення
причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії,
здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 16.06.2020 № 2855/Л-П

32 ФОП Драгунова Мілана Володимирівна
Місцезнаходження: Запорізька обл., Михайлівський р-н, смт Михайлівка,
вул. Центральна, буд.35, кв.17
Ідентифікаційний код: 2825812925
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: наявна розбіжність адреси реєстрації фізичної особи-підприємця між
заявою та відомостями про реєстрацію, що наявні в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; подані відомості
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня складені з порушенням вимог п.6
Ліцензійних умов (рекомендовано засвідчити підписом ФОП або уповноваженої особи,
зазначити дату їх складання). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття
рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 16.06.2020 № 2857/Л-П

33 ФОП Сіділєв Олег Равильович
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Вєтроганова, буд.42
Ідентифікаційний код: 2426912455
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: п.3 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня (далі - Відомості) оформлений з порушенням п.п.1 п.13 Ліцензійних умов
(рекомендовано вказати спеціальності за якими ФОП має намір провадити медпрактику);
гр. 3 п.7 Відомостей складена з порушенням додатку 2 до Ліцензійних умов
(рекомендовано найменування кабінету узгодити зі спеціальністю, за якою буде
провадитись медпрактика); в гр.7 п.9 Відомостей рекомендовано зазначити інформацію
відповідно до форми (ким видано посвідчення, категорія); п.8 Відомостей складений з
порушенням вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов (необхідно зазначити всі засоби
вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації (п.7 Відомостей) та підлягають
метрологічній повірці згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від
04.06.2015 № 374 "Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих
засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці"). Після усунення
причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії,
здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 16.06.2020 № 2859/Л-П
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34 ФОП Заборовський Олександр Петрович
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Виноградівський р-н, с. Велика Копаня,
вул. Борканюка, буд.35
Ідентифікаційний код: 3050920231
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: п.8 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня (далі - Відомості) складений з порушенням вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов
(рекомендовано зазначити всі засоби вимірювальної техніки, що перебувають в
експлуатації, згідно з п.7 Відомостей та Переліком категорій законодавчо регульованих
засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 №374); наявна неузгодженість
інформації в часі роботи між п.7 та п.11 Відомостей. Після усунення причин, що стали
підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 16.06.2020 № 2860/Л-П

35 ФОП Кіндифора Оксана Богданівна
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Кубійовича, буд.11 А, кв.4
Ідентифікаційний код: 2951402903
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: п.7 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов (рекомендовано
забезпечити наявність медичного обладнання та виробів медичного призначення, що
необхідні для виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої уніфікованими
клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за переліком спеціальностей, за
якими провадитиметься медична практика, при цьому, перелік оснащення із зазначенням
повного найменування виробника та моделі рекомендовано привести у відповідність до
вимог наказів МОЗ України від 31.10.2011 №739 "Про затвердження табелів оснащення
медичною технікою та виробами медичного призначення структурних підрозділів
консультативно-діагностичного центру"). Після усунення причин, що стали підставою для
прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати
до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 16.06.2020 № 2861/Л-П
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36
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК)
№ 101 "СОФІЯ" ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Професора Толока, буд. 31
Ідентифікаційний код: 26249843
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: п.2 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня (далі - Відомості) складений з порушенням вимог п.9, 11 Ліцензійних умов (методи,
що застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими спеціальностями, необхідно
привести у відповідність до основних професійних завдань та обов'язків, визначених
Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона
здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002
№117 (зі змінами); наявна неузгодженість п.2 з п.7 Відомостей щодо методів, що
застосовуватимуться в медпрактиці (рекомендовано вказати методи діагностики);
приміщення, вказані в п.7 Відомостей, не розмежовані щодо функціонального
призначення із зазначенням обладнання та оснащення. Після усунення причин, що стали
підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 16.06.2020 № 2865/Л-П

37 ФОП Буняк Сергій Олександрович
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Новомиргородський р-н, м. Новомиргород,
вул. Андрія Гурічева, буд. 18
Ідентифікаційний код: 3209416713
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: наявна розбіжність задекларованих спеціальностей між п.1 та п.2, гр.3
п.7 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості); п.3
Відомостей оформлений з порушенням пп.1 п.13 Ліцензійних умов (рекомендовано
зазначити перелік спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика згідно з
п.1 Відомостей); рекомендовано привести у відповідність режим роботи фізичної особи підприємця з урахуванням режиму роботи інших орендарів приміщень за адресою: м.
Новомиргород, вул. А.Гурічева, 50 (Чорняк О.В.). Зауваження не враховані, після
усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 16.06.2020 № 2866/Л-П

38 ФОП Чорняк Олександр Васильович
Місцезнаходження: Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Велика Обухівка
Ідентифікаційний код: 2806515313
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
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здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: наявна розбіжність задекларованих спеціальностей між п.1 та п.2, гр.3
п.7 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості); п.3
Відомостей оформлений з порушенням пп.1 п.13 Ліцензійних умов (рекомендовано
зазначити перелік спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика згідно з
п.1 Відомостей); рекомендовано привести у відповідність режим роботи фізичної особи підприємця з урахуванням режиму роботи інших орендарів приміщень за адресою:
м. Новомиргород, вул. А.Гурічева, 50 (Буняк С.О.). Зауваження не враховані, після
усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 16.06.2020 № 2867/Л-П

39 ФОП Мазур Світлана Анатоліївна
Місцезнаходження: м.Київ, вул. О.Кошового, буд. 58-60
Ідентифікаційний код: 2405715764
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: п.7 відомостей складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22
Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити наявність медичного обладнання та
виробів медичного призначення, що необхідні для виконання обсягу медичної допомоги,
передбаченої уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за
переліком спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика, при цьому,
перелік оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі
рекомендовано привести у відповідність до вимог наказу МОЗ України від 31.10.2011
№739 "Про затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного
призначення структурних підрозділів консультативно-діагностичного центру" та
спеціальності, зазначеної у п.1 Відомостей), крім того наявне обладнання, що не
відноситься до заявленої спеціальності. Після усунення причин, що стали підставою для
прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати
до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 16.06.2020 № 2868/Л-П

40
КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №4" ВИКОНАВЧОГО
ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Солом'янська, буд.17
Ідентифікаційний код: 30212155
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: інформацію, зазначену у гр.5, 6, 7 п.9 та гр.6. 7 п.10 відомостей про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням
його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі – Відомості) рекомендовано привести у
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відповідність до форми додатка 2 до Ліцензійних умов; п.9 Відомостей складений з
порушенням вимог п.24 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати відомості про
медичних працівників, кваліфікація яких відповідає вимогам наказу МОЗ України від
22.02.2019 № 446 "Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.03.2019 року за № 293/33264); в гр.5 п.8
Відомостей рекомендовано задекларувати реквізити документів метрологічної повірки;
п.7 Відомостей складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов
(рекомендовано забезпечити наявність медичного обладнання та виробів медичного
призначення, що необхідні для виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої
уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за переліком
спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика, при цьому, перелік
оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі рекомендовано
привести у відповідність до вимог наказів МОЗ України від 31.10.2011 №739 "Про
затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення
структурних підрозділів консультативно-діагностичного центру", від 02.03.2011 №127
"Про затвердження примірних табелів оснащення медичною технікою та виробами
медичного призначення центральної районної (районної) та центральної міської (міської)
лікарень"); приміщення, вказані в п.7 Відомостей, не розмежовані щодо функціонального
призначення із зазначенням обладнання та оснащення; гр.2-3 п.7 рекомендовано привести
у відповідність до форми додатка 2 до Ліцензійних умов зазначивши найменування
відокремлених підрозділів, режим роботи, найменування кабінетів із зазначенням
лікарських спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою,
площу; наявна неузгодженість інформації між п.7 та п.8 Відомостей щодо засобів
вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці, п.4 та п.7; п.2 Відомостей
складений з порушенням вимог п.9, 11 Ліцензійних умов (методи, що
застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими спеціальностями, необхідно
привести у відповідність до основних професійних завдань та обов'язків, визначених
Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона
здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002
№117 (зі змінами)); розділ "Кадрові вимоги" Відомостей оформлений з порушенням п.32
Ліцензійних умов (необхідно забезпечити наявність щонайменше одного медичного
працівника, зокрема з числа працюючих за сумісництвом, за кожною заявленою
спеціальністю). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про
відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування
заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 16.06.2020 № 2871/Л-П

41
КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ХЕРСОНСЬКИЙ
МІСЬКИЙ
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ
ДИСПАНСЕР" ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Херсон, вул. Кременчуцька, буд.71
Ідентифікаційний код: 01983861
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: п.9 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня (далі - Відомості) складений з порушенням вимог п.24, 29 Ліцензійних умов
(рекомендовано зазначати відомості про медичних працівників, кваліфікація яких
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відповідає вимогам наказу МОЗ України від 22.02.2019 № 446 "Деякі питання
безперервного професійного розвитку лікарів", зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 25.03.2019 року за № 293/33264); в гр.3 п.7 Відомостей рекомендовано вказати
спеціальності, відповідно до номенклатури, затвердженої наказами МОЗ України від
23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою"; наявна
неузгодженість інформації між п.1 та п.7 Відомостей; п.2 Відомостей складений з
порушенням вимог п.9, 11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці за заявленими спеціальностями, необхідно привести у відповідність до основних
професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та
впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами). Після
усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 16.06.2020 № 2872/Л-П

42 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧІІІЗ"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Степана Руданського, буд.4-6, кв.153
Ідентифікаційний код: 43307193
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: п.2 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня (далі - Відомості) складений з порушенням вимог п.9, 11 Ліцензійних умов (методи,
що застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими спеціальностями, необхідно
привести у відповідність до основних професійних завдань та обов'язків, визначених
Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона
здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002
№117 (зі змінами)); в гр.4 п.7 Відомостей відсутня інформація відповідно до форми
відомостей (рекомендовано: медичні вироби та вироби медичного призначення вказати із
зазначенням повного найменування виробника, моделі, що дає можливість їх
ідентифікувати); п.7 Відомостей складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22
Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити наявність медичного обладнання та
виробів медичного призначення, що необхідні для виконання обсягу медичної допомоги,
передбаченої уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за
переліком спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика, при цьому,
перелік оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі
рекомендовано привести у відповідність до вимог наказів МОЗ України від 11.04.2005
№158 "Про затвердження табелю оснащення обладнанням одного робочого місця лікарястоматолога та зубного техніка", від 31.10.2011 №739 "Про затвердження табелів
оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення структурних
підрозділів консультативно-діагностичного центру"); посаду керівника закладу охорони
здоров'я, зазначену у п.9, 11 Відомостей рекомендовано привести у відповідність до
вимог, встановлених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ
України від 29.03.2002 №117 (зі змінами, згідно з наказом від 31.10.2018 № 1977) та
Класифікатором професій ДК 003:2010, крім того, необхідно узгодити інформацію у п.7
Відомостей; інформація, зазначена у п.10 Відомостей не узгоджується з вимогами,
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встановленими п.24 Ліцензійних умов (рекомендуємо привести у відповідність
кваліфікацію молодших спеціалістів до вимог Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженому та впровадженого в
дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами)). Після усунення причин, що
стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії
може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 17.06.2020 № 2876/Л-П

43 КОМУНАЛЬНЕ
"СТОМАТОЛОГІЧНА

НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
ПОЛІКЛІНІКА
"РОМЕНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ

Місцезнаходження: Сумська обл., м.Ромни, вул. Аптекарська, буд.17
Ідентифікаційний код: 21114127
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: посаду керівника закладу охорони здоров'я, зазначену у п.9, 11
відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості)
рекомендовано привести у відповідність до вимог, встановлених Довідником
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я",
затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі
змінами, згідно з наказом від 31.10.2018 № 1977) та Класифікатором професій ДК
003:2010, крім того, необхідно узгодити інформацію у п.4 та 7 Відомостей. Після
усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 17.06.2020 № 2877/Л-П

44 ФОП Головін Андрій Андрійович
Місцезнаходження: м.Харків, провул. Шевченківський, буд.30, кв.126
Ідентифікаційний код: 3217712577
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: п.2 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня (далі - Відомості) складений з порушенням вимог п.9, 11 Ліцензійних умов (методи,
що застосовуватимуться у медичній практиці за заявленою спеціальністю, необхідно
привести у відповідність до основних професійних завдань та обов'язків, визначених
Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона
здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002
№117 (зі змінами). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення
про відмову в отриманні ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати заяву про
отримання ліцензії до органу ліцензування.
Реєстраційне досьє від 17.06.2020 № 2878/Л-П
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45
ПРИВАТНА
УСТАНОВА
"ПОЗАМІСЬКИЙ
ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ "БРУСІНО"

ЗАКЛАД

Місцезнаходження: Донецька обл., м.Красний Лиман, село Брусівка
Ідентифікаційний код: 35651442
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: п.2 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня (далі - Відомості) складений з порушенням вимог п.9, 11 Ліцензійних умов
(рекомендовано: визначити вид медичної допомоги виходячи зі змісту статті 35² Основ
законодавства України про охорону здоров’я); в п.6 Відомостей рекомендовано зазначити
реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта; наявна неузгодженість
інформації щодо освітньо-кваліфікаційних документів в гр.5 та гр.6 п.9 Відомостей. Після
усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 17.06.2020 № 2885/Л-П

46
КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР ТРАНСПЛАНТАЦІЇ КІСТКОВОГО МОЗКУ"
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
Місцезнаходження: м.Київ, пр-т Перемоги, буд.119
Ідентифікаційний код: 30630831
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: заява про отримання ліцензії складена з порушенням форми додатка 1
до Ліцензійних умов (рекомендовано вказати адресу провадження медичної практики); п.2
відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості)
складений з порушенням вимог п.9, 11 Ліцензійних умов (методи, що
застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими спеціальностями, необхідно
зазначити окремо та привести у відповідність до основних професійних завдань та
обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ
України від 29.03.2002 №117 (зі змінами); в п.4 Відомостей відсутня структура ЗОЗ
(зазначений штатний розпис); п.7 Відомостей складений з порушенням форми додатка 2
до Ліцензійних умов (рекомендовано вказати найменування відокремленого структурного
підрозділу та режим роботи; найменування приміщень (кабінетів) із зазначенням
лікарських спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою,
площу); приміщення, вказані в п.7 Відомостей, не розмежовані щодо функціонального
призначення із зазначенням обладнання та оснащення; наявна неузгодженість інформації
між п.7 та п.1 Відомостей (не зазначені приміщення за всіма спеціальностями, які
зазначені в п.1); п.7 Відомостей складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22
Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити наявність медичного обладнання та
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виробів медичного призначення, що необхідні для виконання обсягу медичної допомоги,
передбаченої уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за
переліком спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика, при цьому,
перелік оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі
рекомендовано привести у відповідність до вимог наказів МОЗ України від 31.10.2011
№739 "Про затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного
призначення структурних підрозділів консультативно-діагностичного центру" та від
23.12.2019 № 2650 «Про затвердження примірних табелів матеріально-технічного
оснащення закладів охорони здоров’я, їх відокремлених підрозділів, які надають медичну
допомогу із застосуванням трансплантації, та внесення змін до додатка 2 до наказу
Міністерства охорони здоров’я України від 05 червня 1998 року № 153 «Про
затвердження табелів оснащення виробами медичного призначення структурних
підрозділів закладів охорони здоров’я»»); п.9 Відомостей складений з порушенням вимог
п.24, 29 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати відомості про медичних працівників
(в т.ч про керівника ЗОЗ), кваліфікація яких відповідає вимогам наказу МОЗ України від
22.02.2019 № 446 "Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.03.2019 року за № 293/33264);
інформація, зазначена у п.10 Відомостей не узгоджується з вимогами, встановленими п.24
Ліцензійних умов (рекомендуємо привести у відповідність кваліфікацію молодших
спеціалістів до вимог наказу МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших
спеціалістів з медичною освітою" та Довідника кваліфікаційних характеристик професій
працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію
наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами)); гр.5 п.9 Відомостей складена з
порушенням форми додатка 2 до Ліцензійних умов (задекларована недостовірна
інформація (дата видачі диплому Драган Т.М.) та відсутня дата видачі диплому Саліженко
Т.Г.); п.11 Відомостей складений з порушенням форми додатка 2 до Ліцензійних умов
(рекомендовано вказати інформацію тільки про керівника ЗОЗ). Після усунення причин,
що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач
ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 17.06.2020 № 2887/Л-П

47
КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 7" ВИКОНАВЧОГО
ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Котельникова, буд.95
Ідентифікаційний код: 05494840
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: п.2 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня (далі - Відомості) складений з порушенням вимог п.9, 11 Ліцензійних умов (методи,
що застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими спеціальностями, необхідно
привести у відповідність до основних професійних завдань та обов'язків, визначених
Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона
здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002
№117 (зі змінами)); в п.6 рекомендовано зазначити реквізити акта санітарно-
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епідеміологічного обстеження об'єкта, оскільки провадиться медична практика за
спеціальністю, яка відноситься до вторинного рівня надання медичної допомоги; п.7
Відомостей складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов
(рекомендовано забезпечити наявність медичного обладнання та виробів медичного
призначення, що необхідні для виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої
уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за переліком
спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика, при цьому, перелік
оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі рекомендовано
привести у відповідність до вимог наказів МОЗ України від 31.10.2011 №739 "Про
затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення
структурних підрозділів консультативно-діагностичного центру", від 02.03.2011 №127
"Про затвердження примірних табелів оснащення медичною технікою та виробами
медичного призначення центральної районної (районної) та центральної міської (міської)
лікарень"); приміщення, вказані в п.7 Відомостей, не розмежовані щодо функціонального
призначення із зазначенням обладнання та оснащення, відсутні кабінети за всіма
задекларованими спеціальностями (п.1 Відомостей); в п.9 Відомостей наявна інформація
про лікарів спеціальності яких відсутні в п.1 Відомостей; інформацію, зазначену у гр.5, 6,
7 п.9 та гр.6 п.10 Відомостей рекомендовано привести у відповідність до форми додатка 2
до Ліцензійних умов зазначивши повну та достовірну інформацію; розділ "Кадрові
вимоги" Відомостей оформлений з порушенням п.32 Ліцензійних умов (необхідно
забезпечити наявність щонайменше одного медичного працівника за заявленими
спеціальностями, зокрема з числа працюючих за сумісництвом, за кожною заявленою
спеціальністю). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про
відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування
заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 17.06.2020 № 2889/Л-П

48 ФОП Євтушенко Світлана Вікторівна
Місцезнаходження: Черкаська обл., Чигиринський р-н, м.Чигирин, пров. Марка
Вовчка, буд. 9
Ідентифікаційний код: 2761922746
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: п.9 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня складений з порушенням вимог п.24, 29 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати
відомості про медичного працівника, кваліфікація якого відповідає вимогам наказу МОЗ
України від 28.10.2002р. №385 "Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я,
лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною
освітою у закладах охорони здоров'я"). Після усунення причин, що стали підставою для
прийняття рішення про відмову в отриманні ліцензії, здобувач ліцензії може повторно
подати заяву про отримання ліцензії до органу ліцензування.
Реєстраційне досьє від 17.06.2020 № 2892/Л-П
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49 Великород Роман Іванович
Місцезнаходження: Сумська обл., Сумський р-н, с.Верхня Сироватка, вул. 8-го
березня, буд. 105
Ідентифікаційний код: 313820417
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: у заяві про отримання ліцензії та описі документів не вірно вказаний
ідентифікаційний код фізичної особи-підприємця; п.2 відомостей про стан матеріальнотехнічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його
освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) складений з порушенням вимог п.9,
11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній практиці за заявленою
спеціальністю, необхідно привести у відповідність до основних професійних завдань та
обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ
України від 29.03.2002 №117 (зі змінами). Після усунення причин, що стали підставою для
прийняття рішення про відмову в отриманні ліцензії, здобувач ліцензії може повторно
подати заяву про отримання ліцензії до органу ліцензування.
Реєстраційне досьє від 17.06.2020 № 2893/Л-П

50 ФОП Левіна Валерія Валеріївна
Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Енергодар, вул. Українська, буд.33, кв.48
Ідентифікаційний код: 3449505266
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: п.1 та п.2 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня (далі - Відомості) складені з порушенням п.9 Ліцензійних умов (рекомендовано:
зазначити лікарські спеціальності та спеціальності молодших спеціалістів з медичною
освітою (а не посади) згідно з номенклатурою, затвердженою наказами МОЗ України від
22.02.2019 № 446 "Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.03.2019 року за № 293/33264, від
23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за №1368/14635), п.2
складений з порушенням вимог п.9, 11 Ліцензійних умов (методи, що
застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими спеціальностями, необхідно
зазначити окремо за кожною спеціальністю та привести у відповідність до основних
професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та
впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами), вид
медичної допомоги необхідно визначити виходячи зі змісту статті 35 Основ законодавства
України про охорону здоров’я з урахуванням заявлених спеціальностей); п.3 Відомостей
оформлений з порушенням пп.1 п.13 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити перелік
спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика згідно з п.1 Відомостей); п.7
Відомостей складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов
(рекомендовано забезпечити наявність медичного обладнання та виробів медичного
призначення, що необхідні для виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої
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уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за переліком
спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика, при цьому, перелік
оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі рекомендовано
привести у відповідність до вимог наказів МОЗ України від 31.10.2011 №739 "Про
затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення
структурних підрозділів консультативно-діагностичного центру"), крім того інформацію,
зазначену у гр.2-4 п.7 Відомостей рекомендовано привести у відповідність до форми
додатка 2 до Ліцензійних умов зазначивши: інформацію про режим роботи кабінетів
ФОП, найменування кабінетів із зазначенням лікарських спеціальностей та
спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою, виробника та моделі
зазначеного оснащення; п.8 Відомостей складений з порушенням вимог пп.7 п.13
Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити всі засоби вимірювальної техніки, що
перебувають в експлуатації, згідно з п.7 Відомостей та Переліком категорій законодавчо
регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 №374); п.9
Відомостей складений з порушенням вимог п.24 Ліцензійних умов (рекомендовано
зазначати відомості про медичних працівників, кваліфікація яких відповідає вимогам
наказів МОЗ України від 28.10.2002р. №385 "Про затвердження переліків закладів
охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з
фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я" (посади), від 22.02.2019 № 446
"Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів", зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 25.03.2019 року за № 293/33264); інформація в п.7
Відомостей не відповідає доданому Акту санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта.
Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 17.06.2020 № 2898/Л-П

51
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3058 НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ
УКРАЇНИ (М.ІЗМАЇЛ)
Місцезнаходження: Одеська обл., м.Ізмаїл, вул. Нахімова, буд.407
Ідентифікаційний код: 24520810
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: наявна неузгодженість інформації освітньо-кваліфікаційних документів
між гр.5 та гр.6 п.9 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у
видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про
її отримання.
Реєстраційне досьє від 18.06.2020 № 2902/Л-П

52 ФОП Пасічник Тарас Володимирович
Місцезнаходження: Рівненська обл., Радивилівський р-н, с. Опарипси,
вул. Стрижака, буд.145
Ідентифікаційний код: 3088409719
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
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господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: інформація, зазначена в п.8 відомостей про стан матеріально-технічної
бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і
кваліфікаційного рівня не узгоджується з інформацією, зазначеною у п.7. Після усунення
причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії,
здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 18.06.2020 № 2903/Л-П

53
КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Саксаганського, буд. 72
Ідентифікаційний код: 05416248
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: інформація, зазначена у п.10 відомостей про стан матеріально-технічної
бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і
кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) не узгоджується з вимогами, встановленими
п.24 Ліцензійних умов (рекомендуємо привести у відповідність кваліфікацію молодших
спеціалістів до вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженому та впровадженого в дію наказом МОЗ
України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами)); інформацію, зазначену у гр.5, 6, 7 п.9
Відомостей рекомендовано привести у відповідність до форми додатка 2 до Ліцензійних
умов зазначивши повну та достовірну інформацію; наявна неузгодженість інформації між
п.4 та п.7 Відомостей (структуру закладу охорони здоров’я рекомендовано узгодити з
переліком наявних приміщень); п.7 Відомостей складений з порушенням вимог пп.5 п.13
та п.22 Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити наявність медичного обладнання та
виробів медичного призначення, що необхідні для виконання обсягу медичної допомоги,
передбаченої уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за
переліком спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика, при цьому,
перелік оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі
рекомендовано привести у відповідність до вимог наказів МОЗ України від 31.10.2011
№739 "Про затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного
призначення структурних підрозділів консультативно-діагностичного центру"). Після
усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 18.06.2020 № 2904/Л-П

54 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕСКО"
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Дружківка, вул. Індустріальна, буд. 2
Ідентифікаційний код: 00282049
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
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практики, а саме: задекларовану в пункті 10 відомостей про стан матеріально-технічної
бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і
кваліфікаційного рівня рекомендовано узгодити з вимогами п.26 Ліцензійних умов в
частині дотримання кваліфікації фахівців відповідно до профілю діяльності закладу з
урахуванням вимог спільного наказу МОЗ України та МВС України від 31.01.2013 №65/80
«Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв
транспортних засобів», який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.02.2013 за
№308/22840 (курси підвищення кваліфікації). Зауваження не враховані, після усунення
причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії,
здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 18.06.2020 № 2905/Л-П

55 ФОП Самохвал Ірина Вікторівна
Місцезнаходження: Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, м. КаміньКаширський, вул. Лісна, буд.2, кв.1
Ідентифікаційний код: 3186809564
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: відомості про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня складені з
порушенням форми додатка 2 до Ліцензійних умов (на першій сторінці рекомендовано
зазначити виключно прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця). Після
усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 18.06.2020 № 2906/Л-П

56 ФОП Готюр Галина Іванівна
Місцезнаходження: м.Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, буд.18,кв.66
Ідентифікаційний код: 2093318022
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: методи, що застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими
спеціальностями, необхідно привести у відповідність до основних професійних завдань та
обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ
України від 29.03.2002 №117 (зі змінами); в гр.5 п.8 Відомостей зазначена неповна
інформація. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про
відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування
заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 18.06.2020 № 2908/Л-П
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57 ФОП Герасимчук Андрій Петрович
Місцезнаходження: Вінницька обл., Бершадський р-н, м.Бершадь, вул. Ярослава
Мудрого, буд. 21, кв. 6
Ідентифікаційний код: 2610515275
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: п.1, 2, 3, гр.3 п.7 відомостей про стан матеріально-технічної бази
суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і
кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) складені з порушенням вимог п.9 Ліцензійних
умов (рекомендовано вказати спеціальності
у
відповідності до номенклатури,
затвердженої наказами МОЗ України від 22.02.2019 № 446 "Деякі питання безперервного
професійного розвитку лікарів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України
25.03.2019 року за № 293/33264 ); наявна неузгодженість інформації щодо засобів
вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають метрологічній
повірці між п.7 та п.8 Відомостей; інформацію, зазначену у гр.5, 6, 7 п.9 Відомостей
рекомендовано привести у відповідність до форми додатка 2 до Ліцензійних умов; п.11
Відомостей рекомендовано привести у відповідність до форми додатка 2 до Ліцензійних
умов, зазначивши інформацію про стаж роботи фізичної особи-підприємця відповідно до
запису в трудовій книжці за останні п'ять років. Зауваження не враховані, після усунення
причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії,
здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 18.06.2020 № 2909/Л-П

58
БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНЕ ОБ'ЄДНАННЯ
"ПЕРША БІЛОЦЕРКІВСЬКА ГІМНАЗІЯ-ШКОЛА І СТУПЕНЯ"
БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Київська обл., м.Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, буд.54
Ідентифікаційний код: 22207457
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: зазначений в п.2 відомостей про стан матеріально-технічної бази
суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і
кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) вид медичної допомоги за заявленими
спеціальностями рекомендовано узгодити з вимогами, встановленими статтями 35¹-35²
Основ законодавства України про охорону здоров’я; інформація, зазначена в п.3, не
відповідає п.18 Ліцензійних умов; невідповідність інформації, зазначеної в пп.3 і 4;
відсутня інформація в пп.5 і 6; п.9 складений з порушенням форми Додатку 2 до
Ліцензійних умов, а саме: зазначені відомості про відповідність освітнім та
кваліфікаційним вимогам молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою;
відсутні пп.10 і 11. В заяві про отримання ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики не зазначена адреса провадження. Після усунення причин,
що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач
ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 18.06.2020 № 2910/Л-П
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59 ФОП Трубенок Наталія Леонідівна
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Козелецький р-н, м. Остер, вул. Пекура,
буд.32А
Ідентифікаційний код: 2348209961
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: методи, що застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими
спеціальностями, необхідно привести у відповідність до основних професійних завдань та
обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ
України від 29.03.2002 №117 (зі змінами); в пп.1-3 та гр.3 п.7 рекомендовано зазначити
спеціальності у відповідності до наказу МОЗ України від 22.02.2019 № 446 «Деякі
питання безперервного професійного розвитку лікарів», зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 25.03.2019 року за № 293/33264; гр.6 п.7 – невідповідність інформації
щодо технічного стану відповідно до року випуску п.7 Відомостей складений з
порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити
наявність медичного обладнання та виробів медичного призначення, що необхідні для
виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої уніфікованими клінічними
протоколами, затвердженими МОЗ України, за переліком спеціальностей, за якими
провадитиметься медична практика, при цьому, перелік оснащення із зазначенням
повного найменування виробника та моделі рекомендовано привести у відповідність до
вимог наказу МОЗ України від 11.04.2005 №158 "Про затвердження табелю оснащення
обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога та зубного техніка" та узгодити з
вимогами пп.20 п.13 Ліцензійних умов забезпечивши наявність, доступність та
укомплектованість аптечок для надання невідкладної медичної допомоги); відсутня
інформація в п.8. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про
відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування
заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 18.06.2020 № 2911/Л-П

60
КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЧОРТКІВСЬКА КОМУНАЛЬНА РАЙОННА СТОМАТОЛОГІЧНА
ПОЛІКЛІНІКА" ЧОРТКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Звиняч, вул. Загомінки,
буд.32
Ідентифікаційний код: 02009502
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: п.9 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня (далі - Відомості) рекомендовано привести у відповідність до наказу МОЗ України
від 28.10.2002р. №385 "Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських,
провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у
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закладах охорони здоров'я"; рекомендовано привести у відповідність інформацію,
зазначену в гр.6 і 7 п.10; посаду керівника, зазначену в пп.7, 9, 11 Відомостей, необхідно
привести у відповідність до Довідника кваліфікаційних характеристик професій
працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію
наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами). Після усунення причин, що стали
підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 18.06.2020 № 2912/Л-П

61 ФОП Прима Інна Володимирівна
Місцезнаходження: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Боярка,
вул. Пушкіна, буд.1
Ідентифікаційний код: 2654118903
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: гр.3 п.7 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня (далі - Відомості) складена з порушенням форми Додатку 2 до Ліцензійних умов та з
порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити
наявність медичного обладнання та виробів медичного призначення, що необхідні для
виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої уніфікованими клінічними
протоколами, затвердженими МОЗ України, за переліком спеціальностей, за якими
провадитиметься медична практика, при цьому, перелік оснащення із зазначенням
повного найменування виробника та моделі рекомендовано привести у відповідність до
вимог наказу МОЗ України від 31.10.2011 №739 "Про затвердження табелів оснащення
медичною технікою та виробами медичного призначення структурних підрозділів
консультативно-діагностичного центру"). Відомості подані з порушенням п.6 Ліцензійних
умов (необхідно сторінки Відомостей пронумерувати, прошити, скріпити підписом
уповноваженої особи та скріпити печаткою суб’єкта господарювання (за наявності)).
Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 18.06.2020 № 2913/Л-П

62 ТОВАРИСТВО
"АЛЕКСКО"

З

ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Новомостицька, буд.15, офіс 414
Ідентифікаційний код: 43619073
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: п.7 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня (далі - Відомості) складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних
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умов (рекомендовано забезпечити наявність медичного обладнання та виробів медичного
призначення, що необхідні для виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої
уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за переліком
спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика, при цьому, перелік
оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі рекомендовано
привести у відповідність до вимог наказу МОЗ України від 26.12.2018 №148 "Про
затвердження Примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів охорони
здоров'я та фізичних осіб - підприємців, які надають первинну медичну допомогу" (зі
змінами)); п.8 Відомостей складений з порушенням вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов
(необхідно зазначити всі засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації
(п.7 Відомостей) та підлягають метрологічній повірці згідно з вимогами постанови
Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 374 "Про затвердження переліку категорій
законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній
повірці"). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову
у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву
про її отримання.
Реєстраційне досьє від 18.06.2020 № 2924/Л-П

63
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КЛІНІКА ІННОВАЦІЙНОЇ ЕСТЕТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ ЛІКАРЯ
ШВАЙКОВСЬКОЇ"
Місцезнаходження: м.Полтава, вул. Ляхова, буд.10, приміщ.6
Ідентифікаційний код: 43489241
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». Згідно з поданими документами встановлено невідповідність
здобувача ліцензії Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, а саме: п.2 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня (далі - Відомості) складений з порушенням вимог п.9, 11 Ліцензійних умов (методи,
що застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими спеціальностями, необхідно
привести у відповідність до основних професійних завдань та обов'язків, визначених
Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона
здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002
№117 (зі змінами); наявна неузгодженість інформації між гр.6 та гр.7 п.10 щодо освітньокваліфікаційних документів; п.7 Відомостей складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та
п.22 Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити наявність медичного обладнання та
виробів медичного призначення, що необхідні для виконання обсягу медичної допомоги,
передбаченої уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за
переліком спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика, при цьому,
перелік оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі
рекомендовано привести у відповідність до вимог наказу МОЗ України від 26.12.2018
№148 "Про затвердження Примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів
охорони здоров'я та фізичних осіб - підприємців, які надають первинну медичну
допомогу" (зі змінами)); п.8 Відомостей складений з порушенням вимог пп.7 п.13
Ліцензійних умов (необхідно зазначити всі засоби вимірювальної техніки, що
перебувають в експлуатації (п.7 Відомостей) та підлягають метрологічній повірці згідно з
вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 374 "Про затвердження
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переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що
підлягають періодичній повірці"). Після усунення причин, що стали підставою для
прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати
до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 18.06.2020 № 2926/Л-П
Всього: 63 справи

Начальник Управління ліцензування
та контролю якості надання
медичної допомоги
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