Додаток 2
до наказу Міністерства охорони здоров’я
України «Про ліцензування медичної
практики» від 27.09.2021 № 2068

Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято рішення про
відмову в отриманні ліцензій на провадження господарської діяльності з
медичної практики
1. ФОП Побережник Інна Олександрівна
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м.Хмельницький, Старокостянтинівське
шосе, 2 А, кв. 30
Ідентифікаційний код: 3259519628
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
на підставі 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: приміщення, вказані в п.7 відомостей про стан матеріально-технічної
бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і
кваліфікаційного рівня (далі-Відомості), не розмежовані щодо функціонального
призначення із зазначенням обладнання та оснащення, крім того відсутнє обладнання та
оснащення щодо надання долікарської допомоги; в п.6 рекомендовано зазначити
реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта (додано Акт перевірки
дотримання санітарного законодавства); 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 лікарястоматолога та зубного техніка»); п. 7 Відомостей складений з порушенням підпункту 23
п.13 Ліцензійних умов (рекомендовано дотримуватися правил зберігання та здійснення
контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах, що визначені
наказом МОЗ від 16.12.2003 № 584 "Про затвердження Правил зберігання та проведення
контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах",
зареєстрований в Міністерсві юстиції України 03.03.2004 за № 275/8874); п.7 складений з
порушенням пп.20 п.13 Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити наявність,
доступність та укомплектованість аптечок для надання невідкладної медичної допомоги у
повному об'ємі відповідно до наявного переліку приміщень (кабінетів)), 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 10.09.2021 № 4021/21/М
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2. ФОП Бондар Андрій Володимирович
Місцезнаходження:
Хмельницька
обл.,
Красилівський
р-н,
с.
Волиця,
пров. Молодіжний, буд. 179
Ідентифікаційний код: 3489508334
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
на підставі 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: 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; п.7 Відомостей складений з порушенням пп.5 п.13,
п.22 Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити наявність медичного обладнання,
витратних матеріалів та виробів медичного призначення, що необхідні для виконання
заявленого обсягу медичної допомоги/послуг. 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"); п.7
складений з порушенням пп. 23 п.13 Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити
наявність відповідного оснащення, виробів медичного призначення, що дозволять,
зокрема, дотримуватися правил зберігання лікарських засобів у медичних кабінетах
відповідно до вимог п.4 розділу ІІ Правил зберігання та проведення контролю якості
лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах, затверджених наказом МОЗ
України від 16.12.2003 № 584 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України
від 03 квітня 2018 року № 610); виявлена неузгодженість інформації в п.7 Відомостей
(рекомендовано узгодити загальну площу з площею наявних 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). 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 10.09.2021 № 4022/21/М

3. КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СІМЕЙНА
ПОЛІКЛІНІКА" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Чернігівська обл., м.Чернігів, вул.Пирогова, буд. 15
Ідентифікаційний код: 04591208
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
на підставі 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 між п.2 та п.4, 7 відомостей про стан
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матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням
його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості); 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 від 31.10.2011 №739 "Про затвердження табелів оснащення медичною
технікою та виробами медичного призначення структурних підрозділів консультативнодіагностичного центру" 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)); відповідно до вимог
підпункту 20 пункту 13 Ліцензійних умов, кабінети в яких буде провадитись медична
практика повинні бути забезпечені аптечками для надання невідкладної медичної
допомоги); п. 7 Відомостей складений з порушенням підпункту 23 п.13 Ліцензійних умов
(рекомендовано
дотримуватися правил зберігання та здійснення контролю якості
лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах, що визначені наказом МОЗ від
16.12.2003 № 584 "Про затвердження Правил зберігання та проведення контролю якості
лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах", зареєстрований в Міністерсві
юстиції України 03.03.2004 за № 275/8874); в гр.6 п.9 Відомостей рекомендовано вказати
достовірну інфомацію про наявність сертифікатів спеціалістів та постовірну інформацію
щодо квадіфікаційних категорій (рік видачі); інформація, зазначена у п.10 Відомостей 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", затвердженого та
впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами) та наказу
МОЗ від 16.09.2011 №595 "Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та
контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 10.10.2011 за №1159/19897); в поданих Відомостях наявна
неузгодженість інформації між п.11 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 10.09.2021 № 4023/21/М

4. ФОП Хоменко Микола Миколайович
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Новотаромське,
вул.Березова, буд. 21, кв. 18
Ідентифікаційний код: 3242214271
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
на підставі 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
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рівня рекомендовано привести у відповідність з вимогами, встановленими підпунктом 5
пункту 13 Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити в достатній кількості
обладнання, оснащення відповідно до профілю, рівня надання медичної допомоги та
заявлених спеціальностей). 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 10.09.2021 № 4024/21/М

5. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАБІМЕД
ЛАБ"
Місцезнаходження: м.Київ, Шевченківський р-н, вул.Володимирська, буд. 7, оф. 1
Ідентифікаційний код: 44259146
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
на підставі 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: пункт 2 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня складений з порушенням вимог п.11 Ліцензійних умов (методи, що
застосовуватимуться у медичній практиці, рекомендовано привести у відповідність до
основних професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого
наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами) та зазначити за адресами
провадження; гр.6 п.10 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня (далі - Відомості) складена з порушенням додатка 2 до Ліцензійних умов
(рекомендовано вказати
інформацію про свідоцтва про проходження підвищення
кваліфікації (спеціальність, номер, дата, ким видано); п.4 Відомостей не містить реквізитів
документа про утворення закладу охорони здоров'я та відокремлені структурні підрозділи;
в п.6 рекомендовано зазначити реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження
об'єкта за адресами провадження медпрактики; наявна неузгодженість інформації між п.3
та п.2, заявою. 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 10.09.2021 № 4028/21/М

6. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІНІКА
СОЛОНЬКО СОВ'ЯК"
Місцезнаходження: Львівська обл., м.Львів, вул. Лук'яновича, буд. 16, кв. 4
Ідентифікаційний код: 30478089
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
на підставі 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: п.2 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня 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 10.09.2021 № 4032/21/М

7. ФОП Афанасьєва Марина Олександрівна
Місцезнаходження: Чернігівська обл., м.Чернігів, вул.1-го Травня, буд. 333
Ідентифікаційний код: 2750916484
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
на підставі 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: пункт 2 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня складений з порушенням вимог п.11 Ліцензійних умов (методи, що
застосовуватимуться у медичній практиці, рекомендовано привести у відповідність до
основних професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого
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 10.09.2021 № 4037/21/М

8. ФОП Дорошенко Станіслав Леонідович
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м.Кропивницький, пров.Франка Івана,
буд. 28
Ідентифікаційний код: 3067223237
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
на підставі 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 щодо засобів вимірювальної техніки,
які перебувають в експлуатації та підлягають метрологічній повірці між п.7 та п.8
відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня; в п.7 Відомостей
наявний невідповідний набір приміщень відповідно до заявлених спеціальностей. Після
усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
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ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 10.09.2021 № 4038/21/М

9. ФОП Шарий Катерина Вікторівна
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Костянтинівка, вул. Громова, буд. 52, кв. 19
Ідентифікаційний код: 2791900407
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
на підставі 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 підпункту 23 п.13 Ліцензійних умов
(рекомендовано
дотримуватися правил зберігання та здійснення контролю якості
лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах, що визначені наказом МОЗ від
16.12.2003 № 584 "Про затвердження Правил зберігання та проведення контролю якості
лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах", зареєстрований в Міністерсві
юстиції України 03.03.2004 за № 275/8874); наявна неузгодженість інформації щодо
засобів вимірювальної техніки, які перебувають в експлуатації та підлягають
метрологічній повірці, між п.7 та п.8 Відомостей; 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). 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 10.09.2021 № 4039/21/М

10. ФОП Криниченко Любов Миколаївна
Місцезнаходження: м.Київ, Святошинський р-н, вул. Миколи Трублаїні, буд. 74
Ідентифікаційний код: 2820002286
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
на підставі 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 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); п.2 Відомостей складений з порушенням вимог п.9 Ліцензійних умов
визначити вид медичної допомоги за заявленими спеціальностями відповідно до Основ
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законодавства України про охорону здоров’я та з урахуванням вимог Закону України
"Про реабілітацію у сфері охорони здоров'я"; 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 від
31.10.2011 №739 "Про затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами
медичного призначення структурних підрозділів консультативно-діагностичного центру",
наказу МОЗ України від 01.06.2013 №460 "Про затвердження протоколів медичної сестри
(фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтом та виконання основних медичних процедур
та маніпуляцій" та профілю діяльності відповідно до заявлених спеціальностей);
відповідно до вимог підпункту 20 пункту 13 Ліцензійних умов, кабінети в яких буде
провадитись медична практика повинні бути забезпечені аптечками для надання
невідкладної медичної допомоги; п. 7 Відомостей складений з порушенням підпункту 23
п.13 Ліцензійних умов (рекомендовано дотримуватися правил зберігання та здійснення
контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах, що визначені
наказом МОЗ від 16.12.2003 № 584 "Про затвердження Правил зберігання та проведення
контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах",
зареєстрований в Міністерсві юстиції України 03.03.2004 за № 275/8874); 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); наявна неузгодженість інформації щодо режиму роботи в п.7 та п.9
Відомостей; в гр.5 п.9 Відомостей рекомендовано зазначити повні реквізити освітньокваліфікаційних документів; п.9 Відомостей складений з порушенням вимог п.24
Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати інформацію про медичних працівників
відповідно до вимог наказу МОЗ 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"); в п.7 Відомостей
наявна інформація не відповідно до Ліцензійних умов; інформація, зазначена у п.10
Відомостей не узгоджується з вимогами, встановленими п.24 Ліцензійних умов
(рекомендуємо привести у відповідність кваліфікацію молодших спеціалістів до вимог
наказів МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з
медичною освітою", від 25.12.1992 №195 "Про затвердження Переліку вищих і середніх
спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право
займатися медичною і фармацевтичною діяльністю" та Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого
наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами). Після усунення причин, що стали
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підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 13.09.2021 № 4040/21/М

11.
АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИЙ
ЗАГІН
СПЕЦІАЛЬНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У МІСТІ КИЄВІ
Місцезнаходження: м.Київ, Оболонський р-н, вул. Бережанська, буд. 7
Ідентифікаційний код: 23312417
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
на підставі 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.5 п.8 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня (далі-Відомості) 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); в гр.5 п.10
Відомостей рекомендовано вказати інформацію відповідно до форми додатка 2 до
Ліцензійних умов про диплом (спеціальність, серія, номер, дата, ким видано) та узгодити
інформацію у гр.6 та гр.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 13.09.2021 № 4041/21/М

12. ФОП Вітюнова Марія Василівна
Місцезнаходження: Харківська обл., м.Харків, просп. Героїв Сталінграда, буд. 140,
кв. 54
Ідентифікаційний код: 3163220822
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
на підставі 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: пункт 2 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня складений з порушенням вимог п.11 Ліцензійних умов (методи, що
застосовуватимуться у медичній практиці, рекомендовано привести у відповідність до
основних професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого
наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами); в гр.6 п.10 Відомостей
рекомендовано вказати свідоцтво про проходження підвищення кваліфікації. 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 13.09.2021 № 4044/21/М

13. ФОП Литовченко-Литвинова Олена Олександрівна
Місцезнаходження: Харківська обл., м.Харків, б-р. Хмельницького Богдана, буд. 36,
кв. 12
Ідентифікаційний код: 3121907162
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
на підставі 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.5-6 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.20 Ліцензійних умов (дата видачі
акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта не узгоджується з реквізитами
документа, що підтверджує право користування цим приміщенням; дата видачі Акта не
узгоджується з датою додачі документів; наявна неузгодженість даних щодо зайнятості
здобувача ліцензії між п.11 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 13.09.2021 № 4045/21/М

14. ФОП Іванова Юлія Григорівна
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Маріуполь, вул. Миру, буд. 143 А, кв. 3
Ідентифікаційний код: 3040005606
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
на підставі 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 підпункту 23 п.13 Ліцензійних умов (рекомендовано
дотримуватися правил зберігання та здійснення контролю якості лікарських засобів у
лікувально-профілактичних закладах, що визначені наказом МОЗ від 16.12.2003 № 584
"Про затвердження Правил зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у
лікувально-профілактичних закладах", зареєстрований в Міністерсві юстиції України
03.03.2004 за № 275/8874). 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 13.09.2021 № 4046/21/М
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15. КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ДИВІЗІЙСЬКОЇ
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Одеська обл., Татарбунарський р-н, с. Дивізія, вул. Миру,
будинок 100
Ідентифікаційний код: 44195512
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
на підставі 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, 11 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня складені з порушенням Ліцензійних умов (рекомендовано узгодити інформацію
щодо зайнятості 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 13.09.2021 № 4051/21/М

16. ФОП Горегляд Наталья Михайлівна
Місцезнаходження: м.Київ, Голосіївський р-н, вул. Добрий Шлях, буд. 5А, кв. 90
Ідентифікаційний код: 2828325807
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
на підставі 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 наказу МОЗ України від 06.05.2021 № 882 "Про
затвердження санітарно-протиепідемічних правил і норм використання ультрафіолетового
бактерицидного випромінювання для знезараження повітря та дезінфекції поверхонь в
приміщеннях закладів охорони здоров’я та установ/закладів надання соціальних
послуг/соціального захисту населення" зареєстрований в Міністерстві юстиції України
28.07.2021 за N 978/36600; 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 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 13.09.2021 № 4052/21/М
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17. ФОП Щербановська Вікторія Вікторівна
Місцезнаходження: Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул.Перемоги, буд. 2 А,
кв. 20
Ідентифікаційний код: 3244516822
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
на підставі 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 рекомендовано привести у відповідність з вимогами, встановленими підпунктом 5
пункту 13 Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити в достатній кількості
обладнання, оснащення (в т.ч кількість стоматологічного інструментарію) відповідно до
профілю, рівня надання медичної допомоги та заявлених спеціальностей з урахуванням
рекомендацій, встановлених наказом МОЗ України від 11.04.2005 №158 «Про
затвердження табелю оснащення обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога
та зубного техніка»). 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 13.09.2021 № 4053/21/М

18. ФОП Щербановський Володимир Семенович
Місцезнаходження: Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул.Ізмаїльська, буд. 89
Ідентифікаційний код: 3192216652
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
на підставі 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 рекомендовано привести у відповідність з вимогами, встановленими підпунктом 5
пункту 13 Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити в достатній кількості
обладнання, оснащення (в т.ч кількість стоматологічного інструментарію) відповідно до
профілю, рівня надання медичної допомоги та заявлених спеціальностей з урахуванням
рекомендацій, встановлених наказом МОЗ України від 11.04.2005 №158 «Про
затвердження табелю оснащення обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога
та зубного техніка»). 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 13.09.2021 № 4054/21/М

19. ФОП Залецький Роман Миколайович
Місцезнаходження: Вінницька обл., м.Вінниця, "Поділля" район(з), б.Свободи, буд. 1,
кв. 81
Ідентифікаційний код: 3312005039
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
на підставі 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: виявлена розбіжність місця реєстрації суб'єкта господарювання між
заявою та відомостями про реєстрацію, що наявні в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; 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 (Відомості не прошиті); пункт 2 Відомостей складений з порушенням вимог п.11
Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній практиці, рекомендовано
привести у відповідність до основних професійних завдань та обов'язків, визначених
Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона
здоров'я", затвердженого наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами); п.3
Відомостей оформлений з порушенням п.п.1 п.13 Ліцензійних умов (рекомендовано
вказати спеціальність, за якою ФОП має намір провадити медпрактику); п.7 складений з
порушенням пп. 23 п.13 Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити наявність
відповідного оснащення, виробів медичного призначення, що дозволять, зокрема,
дотримуватися правил зберігання лікарських засобів у медичних кабінетах відповідно до
вимог п.4 розділу ІІ Правил зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у
лікувально-профілактичних закладах, затверджених наказом МОЗ України від 16.12.2003
№ 584 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 03 квітня 2018 року
№ 610); відповідно до вимог підпункту 20 пункту 13 Ліцензійних умов, кабінети в яких
буде провадитись медична практика повинні бути забезпечені аптечками для надання
невідкладної медичної допомоги); 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 13.09.2021 № 4058/21/М

20. ФОП Бондар Ірина Сергіївна
Місцезнаходження: м.Київ, Дніпровський р-н, вул.Макаренка, буд. 1А, кв. 138
Ідентифікаційний код: 3277906649
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
на підставі 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 оформлена з порушенням Додатка 1 до
Ліцензійних умов (рекомендовано вказати найменування органу ліцензування, місце
реєстрації фізичної особи — підприємця, місце провадження медичної практики,
ідентифікаційний код ); п.8 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня складений з порушенням вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов (рекомендовано
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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 13.09.2021 № 4059/21/М

21. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ ПАНСІОНАТ
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул. Медична, буд.4
Ідентифікаційний код: 03188748
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
на підставі 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.5 п.10 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня містить недостовірну інформацію (рік). 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 14.09.2021 № 4062/21/М

22. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНА
СТРУКТУРА"
Місцезнаходження: м.Київ, Печерський р-н, вул. Тютюнника Василя, буд. 5, кв. 32
Ідентифікаційний код: 44380190
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
на підставі 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 вимог п.6 Ліцензійних умов (відсутній підпис). 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 14.09.2021 № 4063/21/М

23. ФОП Козар Вікторія Олександрівна
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Тячівський р-н, м. Тячів, вул. 40 Років
Перемоги, буд. 31
Ідентифікаційний код: 3136314447
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
на підставі 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: задекларована в гр.3 п.7 відомостей про стан матеріально-технічної бази
суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і
кваліфікаційного рівня (далі-Відомості)
інформація не узгоджується з вимогами
Ліцензійних умов; в п.7 Відомостей наявний кабінет не узгоджується п.1-2 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 наказів МОЗ 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 14.09.2021 № 4068/21/М

24. ХЕРСОНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І - ІІІ СТУПЕНІВ № 37
ІМ. В. ДРОБОТА ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Херсонська обл., м.Херсон, Кіндійське шосе, буд. 32 а
Ідентифікаційний код: 24115558
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
на підставі 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 вимог п.6 Ліцензійних умов (не прошиті); 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"). 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 14.09.2021 № 4072/21/М

25. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНА ВІТА
МЕДІКАЛ"
Місцезнаходження: Одеська обл., м.Одеса, вул.Водопровідна, буд. 2/5
Ідентифікаційний код: 44018609
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
на підставі 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: пункт 2 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня складений з порушенням вимог п.11 Ліцензійних умов (методи, що
застосовуватимуться у медичній практиці, рекомендовано привести у відповідність до
основних професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого
наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами)); наявна неузгодженість
інформації щодо методів між п.2 та п.7 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 від 31.10.2011 №739 "Про затвердження табелів оснащення медичною
технікою та виробами медичного призначення структурних підрозділів консультативнодіагностичного 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 14.09.2021 № 4073/21/М

26.
ПЕРВОМАЙСЬКИЙ
МЕДИЧНИЙ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

ФАХОВИЙ

КОЛЕДЖ

Місцезнаходження: Миколаївська обл., м.Первомайськ, вул. Грушевського, буд. 50
Ідентифікаційний код: 02011462
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
на підставі 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 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), вид медичної допомоги необхідно визначити виходячи зі змісту статті
352 Основ законодавства України про охорону здоров’я з урахуванням заявлених
спеціальностей); в п.4 Відомостей відсутні реквізити розпорядчих документів про
затвердження положення про медичний кабінет; гр.2, 4 п.7 Відомостей складені з
порушенням додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано вказати інформацію про
медичний кабінет, в гр.4 рекомендовано вказати медичні вироби та вироби медичного
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призначення із зазначенням повного найменування виробника, моделі, що дає можливість
їх ідентифікувати); п.7 Відомостей складений з порушенням пп.20 п.13 Ліцензійних умов
(рекомендовано забезпечити наявність, доступність та укомплектованість аптечок для
надання невідкладної медичної допомоги з урахуванням вимог, встановлених п.п.23 п.13);
п. 7 Відомостей складений з порушенням підпункту 23 п.13 Ліцензійних умов
(рекомендовано
дотримуватися правил зберігання та здійснення контролю якості
лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах, що визначені наказом МОЗ від
16.12.2003 № 584 "Про затвердження Правил зберігання та проведення контролю якості
лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах", зареєстрований в Міністерсві
юстиції України 03.03.2004 за № 275/8874); наявна неузгодженість інформації щодо
засобів вимірювальної техніки, які перебувають в експлуатації та підлягають
метрологічній повірці, між п.7 та п.8 Відомостей; п.8 Відомостей складений з порушенням
вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити реквізити засобів
вимірювальної техніки). 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 14.09.2021 № 4074/21/М

27.
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "ФІТНЕС-КЛІНІКА АУРУМ"
Місцезнаходження: м.Київ, Голосіївський р-н, вул. Антоновича, буд. 131, поверх 1,
літ. "А":нежитлові приміщення №182А, №182/2, №183А, №183Б
Ідентифікаційний код: 42691651
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
на підставі 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 14.02.2019 №330 "Про ліцензування медичної
практики" затверджено рішення про видачу ліцензії. Принагідно зазначаємо, що згідно з
пп.10 п.13 Ліцензійних умов, ліцензіат зобов’язаний повідомляти орган ліцензування про
всі зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання
ліцензії, у місячний термін з дня настання таких змін. Повідомлення із зазначенням
виключно тих відомостей, які змінились, за формою згідно з додатком 2 до Ліцензійних
умов, надсилається до органу ліцензування у будь-який зручний для ліцензіата спосіб
(нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді). З детальними
роз’ясненнями щодо порядку подачі повідомлень, на виконання вимог законодавства у
сфері ліцензування господарської діяльності, можна ознайомитись на офіційному вебсайті
МОЗ України в розділі «Ліцензування» (за посиланням: https://moz.gov.ua/uploads/6/31155povidom_moz.pdf).
Реєстраційне досьє від 14.09.2021 № 4075/21/М
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28. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКСІСХМЕЛЬНИЦЬКИЙ"
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м.Хмельницький, вул.Красовського маршала,
буд. 6-г, 1
Ідентифікаційний код: 43933423
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
на підставі 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: виявлена неузгодженість інформації в п.7 відомостей про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням
його освітнього і кваліфікаційного рівня (рекомендовано узгодити загальну площу з
площею наявних приміщень; в п.7 Відомостей не розмежовано час роботи спеціалістів та
по деяких кабінетах не зазначено; інформація п.11 Відомостей не узгоджується з п.9. 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 14.09.2021 № 4079/21/М

29. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ХАРКІВСЬКА САНАТОРНА ШКОЛА
№ 11" ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Харківська обл., м.Харків, вул. Електровозна, буд. 3-а
Ідентифікаційний код: 24481636
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
на підставі 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 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 14.09.2021 № 4082/21/М

30. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДЦЕНТР
«ОКО+»
Місцезнаходження: Харківська обл., м.Харків, пров.Яроша Отакара, буд. 12 А
Ідентифікаційний код: 44278181
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Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
на підставі 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 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); п.3 Відомостей складений з порушенням вимог п.12 Ліцензійних умов
(рекомендовано визначити вид закладу охорони здоров'я згідно з Переліком закладів
охорони здоров'я, затвердженого наказом МОЗ України від 28.10.2002 №385 Про
затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та
посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я" (зі
змінами); п.4 Відомостей складений з порушенням додатка 2 до Ліцензійних умов (не
вказано розпорядчий документ про утворення закладу охорони здоров'я); відповідно до
інформації, зазначеної у п.9 Відомостей, виявлено порушення вимог п.29 Ліцензійних
умов (лікарі, які не працюють більше трьох років за конкретною лікарською
спеціальністю, допускаються до провадження медичної практики за цією спеціальністю
після проходження стажування згідно з порядком, встановленим МОЗ України). 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 15.09.2021 № 4084/21/М

31. ФОП Ткаченко Юлія Ігорівна
Місцезнаходження: Харківська обл., Зміївський р-н, вул. Поліська, буд. 6
Ідентифікаційний код: 3198208227
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
на підставі 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 Ліцензійних умов та ДБН В.2.2-10-2001 "Будинки і
споруди.Закладиохорониздоров'я",затверджених
наказом
Державного
комітету
будівництва, архітектури та житлової політики України від 04.01.2001 №2, лабораторія –
це медичний заклад абоструктурний підрозділ медичного закладу, що виконує наукові та
(або) прикладні (клініко-діагностичні, санітарно-епідемічні та інші) дослідження; в п.9
Відомостей зазначається інформація виключно про лікарів та професіоналів з вищою
немедичною освітою медико-лабораторної справи у сфері охорони здоров'я. Після
усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі

19

ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 15.09.2021 № 4086/21/М

32. ФОП Рискіна Олена Вадимівна
Місцезнаходження: Харківська обл., м.Харків, вул. Зубарєва, буд. 27, кв. 152
Ідентифікаційний код: 2845303045
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
на підставі 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 (далі Відомості) складені з порушенням вимог п.6 Ліцензійних умов (сторінки відомостей
нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та
скріплюються печаткою суб'єкта господарювання (за наявності); в п.7 Відомостей наявна
неузгодженість інформації щодо загальної площі приміщень та площі кабінету; гр.3 п.7
Відомостей складена з порушенням вимог п.9 Ліцензійних умов (рекомендовано вказати
спеціальності); 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); наявна неузгодженість інформації
між гр.5 та 6 п.9 Відомостей щодо освітньо-кваліфікаційних документів здобувача
ліцензії; наявна неузгодженість інформації між гр.5 та 6 п.9 Відомостей щодо освітньокваліфікаційних документів здобувача ліцензії та зазначена неповна інформація; п. 7
Відомостей складений з порушенням підпункту 23 п.13 Ліцензійних умов (рекомендовано
дотримуватися правил зберігання та здійснення контролю якості лікарських засобів у
лікувально-профілактичних закладах, що визначені наказом МОЗ від 16.12.2003 № 584
"Про затвердження Правил зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у
лікувально-профілактичних закладах", зареєстрований в Міністерсві юстиції України
03.03.2004 за № 275/8874). 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 15.09.2021 № 4092/21/М

33. ФОП Мелащенко Сергій Григорович
Місцезнаходження: Вінницька обл., м.Вінниця, вул. Князів Кориатовичів, буд. 28/11
Ідентифікаційний код: 2396304959
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
на підставі 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: відомості про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі Відомості) складені з порушенням вимог п.6 Ліцензійних умов (сторінки відомостей
нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та
скріплюються печаткою суб'єкта господарювання (за наявності); п.3 Відомостей
оформлений з порушенням п.п.1 п.13 Ліцензійних умов (рекомендовано вказати
спеціальність, за якою ФОП має намір провадити медпрактику); в гр.4, 5 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 та рік випуску медичної техніки,
виробів медичного призначення); в п.8 Відомостей відсутні дані, що передбачені формою
(рекомендовано вказати дату повірки та реквізити документів, що засвідчують проведення
метрологічної повірки/встановлення відповідності заявлених засобів вимірювальної
техніки); 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 заявленою спеціальністю, 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);
відповідно до інформації, зазначеної у п.9, 11 Відомостей, виявлено порушення вимог п.29
Ліцензійних умов (лікарі, які не працюють більше трьох років за конкретною лікарською
спеціальністю, допускаються до провадження медичної практики за цією спеціальністю
після проходження стажування згідно з порядком, встановленим МОЗ України). 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 15.09.2021 № 4093/21/М

34. ФОП Заславська Ірина Віталіївна
Місцезнаходження: м.Київ, Голосіївський р-н, вул. Велика Васильківська, буд. 132,
кв. 166
Ідентифікаційний код: 2584319845
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
на підставі 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: відповідно до інформації, зазначеної у п.9, 11 відомостей про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням
його освітнього і кваліфікаційного рівня , виявлено порушення вимог п.29 Ліцензійних
умов (лікарі, які не працюють більше трьох років за конкретною лікарською
спеціальністю, допускаються до провадження медичної практики за цією спеціальністю
після проходження стажування згідно з порядком, встановленим МОЗ України); п.7
відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня складений з
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порушенням наказу МОЗ України від 06.05.2021 № 882 "Про затвердження санітарнопротиепідемічних правил і норм використання ультрафіолетового бактерицидного
випромінювання для знезараження повітря та дезінфекції поверхонь в приміщеннях
закладів охорони здоров’я та установ/закладів надання соціальних послуг/соціального
захисту населення" зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.07.2021 за N
978/36600; наявна неузгодженість інформації щодо засобів вимірювальної техніки, які
перебувають в експлуатації та підлягають метрологічній повірці між п.7 та п.8
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 15.09.2021 № 4099/21/М

35. ФОП Павлов Сергій Володимирович
Місцезнаходження: Одеська обл., м.Одеса, вул.Рабіна Іцхака, буд. 6, кв. 83
Ідентифікаційний код: 2673209676
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
на підставі 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 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 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 15.09.2021 № 4104/21/М

36. ФОП Король Антоніна Вікторівна
Місцезнаходження: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Крюківщина(з),
вул. Жулянська, буд. 1-Г, кв. 170
Ідентифікаційний код: 3322703084
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
на підставі 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 ліцензія оформлена з порушенням Додатка 1 до
Ліцензійних умов (рекомендовано вказати найменування органу ліцензування, місце
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провадження медичної практики); 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) складені з порушенням вимог п.9 Ліцензійних
умов (спеціальності медичних працівників рекомендовано узгодити з номенклатурою
лікарських спеціальностей, затвердженої наказом наказів МОЗ України від 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); вид
медичної допомоги необхідно визначити виходячи зі змісту статті 351-2 Основ
законодавства України про охорону здоров’я; п.3 Відомостей оформлений з порушенням
п.п.1 п.13 Ліцензійних умов (рекомендовано вказати спеціальності, за якими ФОП має
намір провадити медпрактику); п.4 Відомостей ФОП не заповнює; в п.6 Відомостей
рекомендовано зазначити реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта
за територіальним принципом; 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 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); наявний кабінет не відповідно до Ліцензійних умов (кабінет взяття крові); гр.6,
п.9 Відомостей складені з порушенням додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано
вказати інформацію про сертифікати спеціалістів та посвідчення про присвоєння
(підтвердження) кваліфікаційних категорії (ким видано); розділ "Кадрові вимоги"
складений з порушенням п.32 Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити наявність
щонайменше одного медичного працівника, зокрема з числа працюючих за сумісництвом,
за заявленими спеціальностями; в п.9 Відомостей зазначається інформація виключно про
лікарів; Відомості підписані на чистому аркуші. 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 16.09.2021 № 4107/21/М

37.
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "ІНДУСТРІЯ ГРУП"
Місцезнаходження: м.Київ, Голосіївський р-н, пр-т Голосіївський, буд. 15-А
Ідентифікаційний код: 37693809
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
на підставі 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 підпункту 23 п.13 Ліцензійних умов (рекомендовано
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дотримуватися правил зберігання та здійснення контролю якості лікарських засобів у
лікувально-профілактичних закладах, що визначені наказом МОЗ від 16.12.2003 № 584
"Про затвердження Правил зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у
лікувально-профілактичних закладах", зареєстрований в Міністерсві юстиції України
03.03.2004 за № 275/8874); в гр.2 п.7 не скрізь наявна інфомація щодо режиму роботи.
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 16.09.2021 № 4108/21/М

38.
ВОЛИНСЬКИЙ
ЛІЦЕЙ
ІМЕНІ
НЕСТОРА
ЛІТОПИСЦЯ
КРЕМЕНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Кременецький р-н, с. Підлісці,
вул. Почаївська, буд. 1
Ідентифікаційний код: 04590955
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
на підставі 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 додатка 1 до
Ліцензійних умов (рекомендовано вказати орган ліцензування); відомості 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; п.1-2, гр.3 п.7 Відомостей складені з порушенням вимог
п.9 Ліцензійних умов (рекомендовано вказати спеціальності у
відповідності до
номенклатури, затвердженої наказом МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію
молодших спеціалістів з медичною освітою"); в п.3 Відомостей відсутняінформація про
медичний кабінет; в п.4 Відомостей відсутні реквізити розпорядчих документів про
затвердження положення про медичний кабінет; 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 та дату повірки); гр.2-3 п.7 Відомостей
рекомендовано привести і відповідність до форми додатка 2 до Ліцензійних умов;
виявлена неузгодженість інформації в п.7 Відомостей (рекомендовано узгодити загальну
площу з площею наявних приміщень); гр.5-7 п.10 Відомостей рекомендовано привести і
відповідність до форми додатка 2 до Ліцензійних умов зазначивши: диплом (спеціальність,
серія, номер, дата, ким видано), свідоцтво про проходження підвищення кваліфікації
(спеціальність, номер, дата, ким видано), посвідчення про присвоєння (підтвердження)
кваліфікаційної категорії (спеціальність, серія, номер, дата, ким видано, категорія); в п.11
Відомостей зазначається інформація про керівника закладу охорони здоров'я, а не медичну
сестру. 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 16.09.2021 № 4109/21/М
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39. ФОП Борто Карл Карлович
Місцезнаходження: Закарпатська обл., с. Пийтерфолво, вул. Садова, буд. 12
Ідентифікаційний код: 3442106479
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
на підставі 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 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); п.7 Відомостей рекомендовано привести у відповідність з вимогами,
встановленими підпунктом 5 пункту 13 Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити в
достатній кількості обладнання, оснащення відповідно до профілю, рівня надання
медичної допомоги та заявлених спеціальностей з урахуванням рекомендацій,
встановлених наказом МОЗ України від 11.04.2005 №158 «Про затвердження табелю
оснащення обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога та зубного техніка»).
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 16.09.2021 № 4113/21/М

40. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІНІКА
ЦСМ"
Місцезнаходження: Київська обл., м.Біла Церква, вул.Гагаріна, буд. 37А
Ідентифікаційний код: 44397309
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
на підставі 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 п.6 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня рекомендовано зазначити реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження
об'єкта за територіальним принципом. 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 16.09.2021 № 4125/21/М
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41. ФОП Івчатов Андрій Валерійович
Місцезнаходження: м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Салютна, буд. 27-А, кв. 62
Ідентифікаційний код: 3059212173
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
на підставі 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 п.6 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня рекомендовано зазначити реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження
об'єкта, оскільки провадиться медична практика за спеціальністю, яка відноситься до
вторинного рівня надання медичної допомоги. 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 16.09.2021 № 4127/21/М
Всього 41 справа

Директор Департаменту контролю
якості надання медичної допомоги

Бондар В.Є. (044) 200 08 17

Ігор СЛОНЕЦЬКИЙ

