ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
13.04.2018 № 715

Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято
рішення про відмову в отриманні ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики
1 ФОП Величко Надія Андріївна
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Манізера, буд. 5, кв. 12
Ідентифікаційний код: 3086811422
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: у доданій до заяви відомості
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням
його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до Ліцензійних умов (далі
- Відомості) наявна неузгодженість інформації між п.2 та п.7. Враховуючи зазначену інформацію в
п.2 Відомостей, господарська діяльність з медичної практики провадитиметься без хірургічних
втручань. Водночас, в п.7 Відомостей наявне оснащення (медичні вироби та вироби медичного
призначення), яке застосовується при виконанні хірургічних втручань, що є порушенням вимог
пп.5 п.13 Ліцензійних умов. Рекомендовано перелік оснащення із зазначенням повного
найменування виробника та моделі, привести у відповідність до профілю та рівня надання
медичної допомоги. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про
відмову у видачі ліцензії здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії до
органу ліцензування.
Реєстраційне досьє від 02.04.2018 № 01/0204-М

2 ФОП Гаращук Марія Степанівна
Місцезнаходження: Львівська обл., Яворівський р-н, м.Яворів, вул. Львівська, буд. 74
Ідентифікаційний код: 3222904380
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: рішення про видачу ліцензії
затверджено наказом МОЗ України від 29.03.2018 № 573 "Про ліцензування медичної практики"
Реєстраційне досьє від 03.04.2018 № 01/0304-М

3 ФОП Загрійчук Оксана Павлівна
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Шолом-Алейхема, буд. 15, кв. 137
Ідентифікаційний код: 3069816524
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами 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): зазначені в п.2 методи, що застосовуються в
медичній практиці за заявленими спеціальностями рекомендовано узгодити з основними
професійними завданнями та обов'язками, визначеними Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск № 78 "Охорона здоров'я", затверджений наказом
МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами); крім цього, наявна неузгодженість інформації між
п.2 та п.7 щодо методів, які будуть застосовуватися та задекларованим профілем діяльності
(консультативні кабінети); п.4 Відомостей фізична особа-підприємець не заповнює; зазначені в
гр.3 п.9 лікарські посади рекомендовано привести у відповідність з наказом МОЗ України від
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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"; зазначена в п.9 Відомостей інформація про відповідність освітнім та
кваліфікаційним вимогам лікарів не узгоджуються з вимогами, встановленими п.24 Ліцензійних
умов (кваліфікацію лікарів рекомендовано привести у відповідність з вимогами наказів МОЗ
України від 19.12.1997 № 359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів" (зі змінами),
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 січня 1998 року за № 14/2454. 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 05.04.2018 № 01/0504-М

4 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІЗІТ-ТРАНС"
Місцезнаходження: м.Харків, Мереф'янське шосе, буд. 13 А
Ідентифікаційний код: 36988463
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: недоліки не усунено. У
доданій до заяви відомості про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з
додатком 2 до Ліцензійних умов, п.10 складений з порушенням вимог п.26 Ліцензійних умов
(рекомендовано зазначити відомості про молодших спеціалістів з медичною освітою, кваліфікація
яких узгоджується з 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 04.04.2018 № 02/0404-М

5 ФОП Балюк Марина Олександрівна
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Чернишевська, буд. 95, кв. 8
Ідентифікаційний код: 2255413663
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: недоліки не усунено. У
доданій до заяви відомості про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з
додатком 2 до Ліцензійних умов, п.7 складений з порушенням вимог пп.5 п.13 Ліцензійних умов
(перелік оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі рекомендовано
привести у відповідність до вимог наказів МОЗ України від 05.06.1998 № 153 "Про затвердження
табелів оснащення виробами медичного призначення структурних підрозділів закладів охорони
здоров'я" (із змінами) та 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 30.03.2018 № 02/3003-М

6 ФОП Корпач Ігор Анатолійович
Місцезнаходження: Київська обл., м.Переяслав-Хмельницький, вул. Можайська, буд. 9 А, кв.
25
Ідентифікаційний код: 3214114158
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
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провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: у доданій до заяви відомості
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням
його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до Ліцензійних умов: п.2
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 та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002
№ 117 (зі змінами) та з урахуванням профілю і рівня надання медичної допомоги); п.5-6 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). 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 02.04.2018 № 0204/02-М

7 ФОП Гринішин Андрій Віталійович
Місцезнаходження: м.Одеса, вул. Марсельська, буд. 32, кв. 66
Ідентифікаційний код: 2971509570
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: недоліки не усунено. У гр.3 п.7
відомості про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов, перелік наявних приміщень та їх оснащення не розмежовано щодо
функціонального призначення. 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 02.04.2018 № 0204/06-М

8 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕРНОПІЛЬСЬКА
МІСЬКА КОМУНАЛЬНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: м.Тернопіль, вул. Шпитальна, буд. 2
Ідентифікаційний код: 02001297
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: у доданій до заяви відомості
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням
його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до Ліцензійних умов (далі
- Відомості): в п.1 відсутня спеціальність "Організація і управління охороною здоров'я"; п.2
складений з порушенням вимог форми та п.11 Ліцензійних умов (у гр.4 необхідно зазначити
спеціальності згідно з п.1 Відомостей, при цьому, 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 та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №
117 (зі змінами) та з урахуванням наявної матеріально-технічної бази, яка необхідна для виконання
медичної допомоги); наявна неузгодженість інформації між п.4 та п.7 (структуру закладу охорони
здоров’я необхідно узгодити з переліком наявних приміщень); п.7 складений з порушенням вимог
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); також, п.7 складений з порушенням
вимог форми та пп.5 п.13 Ліцензійних умов (необхідно зазначити в гр.2 - найменування та режим
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роботи структурних підрозділів, в гр.3 - спеціальності медичних працівників згідно з
номенклатурою, в гр.4 - повне найменування виробника та моделі ; при цьому, перелік наявного
оснащення рекомендовано привести у відповідність до вимог наказів МОЗ України від 05.06.1998
№ 153 "Про затвердження табелів оснащення виробами медичного призначення структурних
підрозділів закладів охорони здоров'я" (із змінами) та від 31.10.2011 № 739 "Про затвердження
табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення структурних
підрозділів консультативно-діагностичного центру"); в гр.4 п.8 необхіфдно повно зазначити
інформацію щодо реквізитів документа про метрологічну повірку, а саме: номер, дата, 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.1 Відомостей; при цьому, введені посади
рекомендовано привести у відповідність до наказу 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", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 12.11.2002 за № 892/7180); п.9-10 складені з порушенням вимог
форми та п.24 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати відомості про медичних працівників,
кваліфікація яких відповідає вимогам наказів МОЗ України від 19.12.1997 № 359 "Про подальше
удосконалення атестації лікарів" (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
14.01.1998 за № 14/2454, від 23.11.2007 № 742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною
освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за № 1368/14635, та 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"; при цьому, в гр.5--7 необхідно скрізь зазначити повну та достовірну інформацію серія, номер, дата, ким видано). 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 02.04.2018 № 03/0204-М

9 ФОП Фаран Тарік Айман
Місцезнаходження: м.Харків, просп. Героїв Сталінграда, буд. 177, кв. 206
Ідентифікаційний код: 3402918195
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: недоліки не усунено. У
доданій до заяви відомості про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з
додатком 2 до Ліцензійних умов, п.2 складений з порушенням вимог п.11 Ліцензійних умов
(рекомендовано здійснювати медичне втручання (застосування методів діагностики, профілактики
або лікування, пов'язаних із впливом на організм людини) відповідно 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) та з урахуванням профілю і 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 30.03.2018 № 03/3003-М

10 ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ
ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Кіма, буд. 2
Ідентифікаційний код: 38531102
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
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зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: наявна розбіжність
місцезнаходження юридичної особи між заявою та відомостями про реєстрацію, що наявні в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань. у доданій до заяви відомості про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за
формою згідно з додатком 2 до Ліцензійних умов (далі - Відомості): п.2 складений з порушенням
вимог п.9 Ліцензійних умов (необхідно зазначити вид медичної допомоги); крім цього, п.2
складений з порушенням вимог п.11 Ліцензійних умов (рекомендовано узгодити методи, що
застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими спеціальностями (у відповідності до
основних професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженим наказом МОЗ
України від 29.03.2002 № 117); в гр.5 п.8 Відомостей невірно вказані реквізити документа про
метрологічну повірку (рекомендовано: вказати найменування документа, номер, дата та ким
видано); у п.9 Відомосте, кваліфікація лікарів не узгоджується з вимогами, встановленими п.24
Ліцензійних умов (рекомендуємо привести кваліфікацію лікарів у відповідність до вимог наказу
МОЗ України від 19.12.97 №359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів", зареєстрованого
у Міністерстві юстиції України 14 січня 1998 року за № 14/2454 (із змінами та доповненнями від
02.10.2015 №650) та Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск
№78 "Охорона здоров'я", який затверджений наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117;
інформація вказана в п.10 поданих 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 заяву про отримання ліцензії до
органу ліцензування.
Реєстраційне досьє від 03.04.2017 № 0304/01-М

11 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТОМАТОЛОГІЧН
ПОЛІКЛІНІКА № 4"
Місцезнаходження: м.Львів, вул. В.Симоненка, буд. 6 А
Ідентифікаційний код: 01984323
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами 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 складений з порушенням вимог пункту 11
Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться в медичній практиці за спеціальностями
молодших спеціалістів рекомендовано привести у відповідність згідно з Довідником
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск № 78 "Охорона здоров'я",
затверджений наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 з урахуванням профіля діяльності), крім
того, у гр.3 необхідно зазначити спеціальності; п.7 поданих Відомостей рекомендовано привести у
відповідність з вимогами, встановленими підпунктом 5 пункту 13 Ліцензійних умов (узгодити
наявний перелік обладнання, оснащення стоматологічного профілю відповідно рівня надання
медичної допомоги з урахуванням рекомендацій, встановлених наказами МОЗ України від
11.04.2005 №158 «Про затвердження табелю оснащення обладнанням одного робочого місця
лікаря-стоматолога та зубного техніка», а кабінети для провадження медичної практики
рекомендовано укомплектувати аптечкою для надання невідкладної медичної допомоги відповідно
до вимог, встановлених підпунктом 20 пункту 13 Ліцензійних умов; у гр.3, 4, 6 п.7 Відомостей не
зазначена інформація відповідно до вимог Ліцензійних умов (рекомендуємо зазначити
найменування приміщень (кабінетів) із зазначенням лікарських спеціальностей та спеціальностей
молодших спеціалістів з медичною освітою, що провадять в ньому медичну практику, медичні
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вироби та вироби медичного призначення вказати із зазначенням повного найменування
виробника, моделі, що дає можливість їх ідентифікувати, вказати технічний стан, рік випуску
медичної техніки, виробів медичного призначення, апаратури, приладів, інструментарію); в гр.5
п.8 Відомостей рекомендовано вказати ревізити повірки; відповідно до інформації, зазначеної у п.9
Відомостей, кваліфікація лікарів не узгоджується з вимогами, встановленими п.24 Ліцензійних
умов (рекомендуємо привести кваліфікацію лікарів у відповідність до вимог наказу МОЗ України
від 19.12.97 №359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів", зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 14 січня 1998 року за № 14/2454 (із змінами та доповненнями від 02.10.2015
№650). Звертаємо увагу, що інформація про молодших спеціалістів зазначається у п.10
Відомостей. Кваліфікація молодших спеціалістів (п.10 Відомостей) не відповідає вимогам п.26
Ліцензійних умов (рекомендовано кваліфікацію привести у відповідність з вимогами,
встановленими наказом МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів
з медичною освітою", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 грудня 2007 року за №
1368/14635). 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 03.04.2018 № 04/0304-М

12 ФОП Ханенко Наталія Василівна
Місцезнаходження: м.Київ, просп. Григоренка, буд. 26-А, кв. 88
Ідентифікаційний код: 2722112568
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: недоліки не усунено. У
доданій до заяви відомості про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з
додатком 2 до Ліцензійних умов (далі - Відомості): п.8 складений з порушенням вимог пп.7 п.13
Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити всі засоби вимірювальної техніки, що перебувають в
експлуатації (п.7 Відомостей) відповідно до Переліку 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 04.04.2018 № 0404/01-М

13 ФОП Погребняк Юрій Борисович
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Білогірський р-н, смт Білогір'я, вул.
Б.Хмельницького, буд. 47
Ідентифікаційний код: 3116822234
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: у доданій до заяви відомості
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням
його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до Ліцензійних умов, п.2
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 та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002
№ 117 (зі змінами) та з урахуванням профілю і 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 04.04.2018 № 0404/02-М
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14 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКИЙ
МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "САПСАН"
Місцезнаходження: м.Київ, пров. Бехтерівський, буд. 4-А, офіс 1
Ідентифікаційний код: 41738871
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: угр.2, гр.3 п.7 відомостей про
стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і
кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) не зазначена інформація, що передбачена Ліцензійними
умовами (зважаючи що юридичною особою створено медичний центр пропонуємо інформацію
привести у відповідність та вказати найменування приміщення (кабінету) із зазначенням
лікарських спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою, що
провадять в ньому медичну практику); вказаний в п.7 перелік обладнання, оснащення
рекомендовано узгодити з профілем, рівнем надання медичної допомоги та заявленими
спеціальностями з урахуванням рекомендацій, встановлених наказами МОЗ України від 05.06.1998
№ 153 "Про затвердження табелів оснащення виробами медичного призначення структурних
підрозділів закладів охорони здоров'я" та від 31.10.2011 № 739 "Про затвердження табелів
оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення структурних підрозділів
консультативно-діагностичного центру"), крім того, кабінети для провадження медичної практики
рекомендовано укомплектувати аптечкою для надання невідкладної медичної допомоги відповідно
до вимог, встановлених підпунктом 20 пункту 13 Ліцензійних умов. Графи 5, 6, 7 п.9 Відомостей
складені з порушенням форми додатка 2 до Ліцензійних умов (необхідно зазначити лікарські
спеціальності); відповідно до інформації, зазначеної у п.9 Відомостей, кваліфікація головного
лікаря ЗОЗ не узгоджується з вимогами, встановленими п.24 Ліцензійних умов (рекомендуємо
привести кваліфікацію у відповідність до вимог наказу МОЗ України від 19.12.97 №359 "Про
подальше удосконалення атестації лікарів", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14
січня 1998 року за № 14/2454 (із змінами та доповненнями від 02.10.2015 №650). Звертаємо увагу,
що відповідно до форми Відомостей у гр.7 п.9 зазначається інформація виключно про наявність
посвідчень про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій. Зауваження не враховані,
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 04.04.2018 № 0404/03-М

15 ФОП Мірошниченко Оксана Олександрівна
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м.Олександрія, вул. Карбишева, буд. 22
Ідентифікаційний код: 3312202806
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: недоліки не усунено. Додані до
заяви відомості про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу
із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов (далі - Відомості) складені з порушенням вимог п.6 Ліцензійних умов
(рекомендовано дотримуватись вимог пунктів 7-8 глави 2 розділу VI Правил організації
діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства
юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
22.06.2015 за № 736/27181). Крім цього, у Відомостях: п.7 складений з порушенням вимог пп.5
п.13 Ліцензійних умов (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.8 складений з порушенням вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов
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(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); також, виявлена неузгодженість між гр.3 п.7, гр.2 п.9 та п.11
(інформація відсутня) щодо зайнятості фізичної особи-підприємця (рекомендовано дотримуватись
вимог наказу МОЗ України від 25.05.2006 № 319 "Про затвердження норм робочого часу для
працівників закладів та установ охорони здоров'я", зареєстрований в Міністерстві юстиції України
09.06.2006 за № 696/12570, із змінами і доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від
28.08.2006 № 580). 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 04.04.2018 № 0404/05-М

16 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ТАЛЬНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
ТАЛЬНІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Черкаська обл., Тальнівський р-н, м.Тальне, вул. Героїв Небесної Сотні,
буд. 65 А
Ідентифікаційний код: 41773113
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами 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) зазначені в п.2 Відомостей
спеціальностінеобхідно привести у відповідність до номенклатури спеціальностей, затвердженої
наказом МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною
освітою"; наявна розбіжність інформації між п.1 та п.2 Відомстей щодо задекларованих
спеціальностей; п.2 складений з порушенням вимог пункту 11 Ліцензійних умов (методи, що
застосовуватимуться в медичній практиці рекомендовано привести у відповідність згідно з
Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск № 78 "Охорона
здоров'я", затверджений наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 з урахуванням профіля
діяльності); вказаний в п.7 Відомостей перелік обладнання, оснащення рекомендовано узгодити з
профілем, рівнем надання медичної допомоги та заявленими спеціальностями з урахуванням
рекомендацій, встановлених наказом 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" при цьому, забезпечивши наявність,
доступність та укомплектованість аптечок для надання невідкладної медичної допомоги, крім того,
наявний кабінет з незаявленої спеціальності; 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); відповідно до інформації, зазначеної у п.9 Відомостей,
кваліфікація лікарів не узгоджується з вимогами, встановленими п.24 Ліцензійних умов
(рекомендуємо привести кваліфікацію лікарів у відповідність до вимог наказу МОЗ України від
19.12.97 №359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів", зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 14 січня 1998 року за № 14/2454 (із змінами та доповненнями від 02.10.2015
№650); у гр.7 п.9 не зазначені спеціальності, за якими присвоєні (підтверджені) кваліфікаційні
категорі; за адресами структурних підрозділів: наявна розбіжність інформації щодо заявлених
спеціальностей між п.1, п.2 та п.9, п.10 Відомостей; засобів вимірювальної техніки, що
перебувають в експлуатації (п.7, п.8). Заклад охорони здоров’я не забезпечений спеціалістами
відповідно до заявлених спеціальностей (рекомендуємо укомплектувати штат лікарів відповідно до
заявлених спеціальностей з врахуванням вимог, встановлених п.32 Ліцензійних умов провадження
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господарської діяльності з медичної практики). Після усунення причин, що стали підставою для
прийняття рішення про відмову в отриманні ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати заяву
про отримання ліцензії.
Реєстраційне досьє від 04.04.2018 № 0404/06-М

17 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДРОГОБИЦЬКА
МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 1" ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Львівська обл., м.Дрогобич, вул. Шептицького, буд. 9
Ідентифікаційний код: 13815703
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами 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 (далі-Відомості) складений з порушенням вимог пункту 11
Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться в медичній практиці за заявленими
спеціальностями необхідно привести у відповідність згідно з Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників (Випуск № 78 "Охорона здоров'я"), затверджений наказом
МОЗ України від 29.03.2002 № 117), а також рекомендуємо зазначити методи за кожною
спеціальністю окремо; лікарські спеціальності, зазначені у п.2, п.7 Відомостей рекомендуємо
привести у відповідність до номенклатури, затвердженої наказом МОЗ України від 19.12.1997 №
359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів", зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 14.01.1998 за № 14/2454 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від
02.10.2015 № 650); інформацію п.7 рекомендуємо узгодоти з п.4 та ззаначити кабінети за всіма
заявленими спеціальностями (п.1Відомостей); п.7 складений з порушенням вимог форми додадка
2 до Ліцензійних умов (перелік наявних приміщень не розмежовано у відповідності до оснащення
та функціонального призначення); в гр.4 п.7 Відомостей вказана неповна інформація відповідно
до форми відомостей (рекомендовано: медичні вироби та вироби медичного призначення
необхідно вказати із зазначенням повного найменування виробника, моделі, що дає можливість їх
ідентифікувати). Вказаний в п.7 перелік обладнання, оснащення рекомендовано узгодити з
профілем, рівнем надання медичної допомоги та заявленими спеціальностями з урахуванням
рекомендацій, встановлених наказом МОЗ України від 02.03.2011 №127 "Про затвердження
примірних табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення
центральної районної (районної) та центральної міської (міської) лікарень", крім того, необхідно
зазначити кабінети за всіма заявленими спеціальностями; у гр.5 п.9 рекомендуємо зазначити
інформацію щодо наявності дипломів (спеціальність, серія, номер, дата, ким виданий);
кваліфікацію професіоналів з вищою немедичною освітою, зазначену і п.9 Відомостей
рекомендуємо привести у відповідність до вимог наказу МОЗ України від 12.08.2009
№
588 "Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони
здоров'я", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.09.2009 за № 895/1691); інформація
вказана в п.10 поданих 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, наявна інформація про молодших спеціалістів, спеціальності яких не заявлені
у п.1 Відомостей. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову
у видачі ліцензії здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання ліцензії до органу
ліцензування.
Реєстраційне досьє від 04.04.2018 № 0404/11-М

18 КОМУНАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
"МОЛОЧАНСЬКА
СПЕЦІАЛЬНА
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ" ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Запорізька обл., Токмацький р-н, м.Молочанськ, вул. Осипенко, буд. 6
Ідентифікаційний код: 20511613
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Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: додані до заяви відомості про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його
освітнього і кваліфікаційного рівня (додаток 2 до Ліцензійних умов) залишені без розгляду у
зв'язку з порушенням вимог п.6 Ліцензійних умов. Сторінки відомостей нумеруються,
прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою суб'єкта
господарювання (за наявності). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття
рішення про відмову у видачі ліцензії, суб'єкт господарювання може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 05.04.2018 № 05/0504-М

19 ДЕРЖАВНА РЕАБІЛІТАЦІЙНА УСТАНОВА "ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ "ПОДІЛЛЯ"
Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. Пирогова, буд. 135-А
Ідентифікаційний код: 33448937
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: п.3, п.4 відомостей про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його
освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) складіне з порушенням п.12 Ліцензійних
умов (найменування закладу охорони здоров'я повинно відповідати найменуванню у переліку
закладів, затвердженому МОЗ та/або іншим центральним органом виконавчої влади); в гр.4 п.7
Відомостей вказана неповна інформація відповідно до форми відомостей (рекомендовано:
медичні вироби та вироби медичного призначення необхідно вказати із зазначенням повного
найменування виробника, моделі, що дає можливість їх ідентифікувати); п.8 складений з
порушенням вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов (необхідно зазначити всі засоби вимірювальної
техніки, що перебувають в експлуатації 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");
крім того, рекомендуємо у п.11 Відомостей зазначити інформацію відповідно до запису в трудовій
книжці (вказати ЗОЗ). 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 05.04.2018 № 0504/04-М

20 ФОП Рибалка Сергій Олександрович
Місцезнаходження: м.Київ, просп. Леся Курбаса, буд. 13-А, кв. 125
Ідентифікаційний код: 2710510637
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: недоліки не усунено. У
доданій до заяви відомості про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з
додатком 2 до Ліцензійних умов: п.2 складений з порушенням вимог п.11 Ліцензійних умов
(методи, що застосовуватимуться у медичній практиці зі спеціальності "сестринська справа",
рекомендовано 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) та з урахуванням наявної матеріально-технічної бази, яка необхідна для виконання
медичної допомоги); п.9 складений з порушенням вимог п.25 Ліцензійних умов (рекомендовано
зазначити відомості про лікаря-ортопеда, кваліфікація якого відповідає вимогам наказу МОЗ
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України від 19.12.1997 № 359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів" (зі змінами),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01.1998 за № 14/2454). 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 05.04.2018 № 0504/06-М

21 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДУНАЙСЬКА
ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ" ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Одеська обл., м.Ізмаїл, вул. Телеграфна, буд. 182/1
Ідентифікаційний код: 01982146
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами 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 пп.5 п.13
Ліцензійних умов (перелік оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі
рекомендовано привести у відповідність до вимог наказу МОЗ України від 09.07.2009 №496 «Про
затвердження Примірного табеля оснащення медичним обладнанням та виробами медичного
призначення обласної (обласної клінічної), республіканської клінічної лікарні»); наявна
розбіжність інформації щодо помади керівника ЗОЗ між п.9 та п.11 Відомостей; у гр.7 п.9
зазначена недостовірна дата видачі кваліфікаційної категорії. Відповідно до п.10 Відомостей
кваліфікація молодших спеціалістів не відповідає вимогам п.26 Ліцензійних умов (рекомендовано
кваліфікацію привести у відповідність з вимогами, встановленими наказом МОЗ України від
23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 12 грудня 2007 року за № 1368/14635). 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 05.04.2018 № 0504/13-М

22 ФОП Ходош Едуард Михайлович
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Руставелі, буд. 46/48, кв. 18
Ідентифікаційний код: 1648307159
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: недоліки не усунено. у доданій
до заяви відомості про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2
до Ліцензійних умов: п.2 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 та впровадженого в дію
наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами) та з урахуваннямпрофілю і рівня надання
медичної допомоги); крім цього, п.7 складений з порушенням вимог Протоколу медичної сестри
(фельдшера, акушерки) з взяття матеріалу для лабораторних досліджень, затвердженого наказом
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".
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 03.04.2018 № 06/0304-М

23 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА СТАНЦІЯ ПЕРЕЛИВАННЯ
Місцезнаходження: м.Івано-Франківськ, вул. Степана Бандери, буд. 23
Ідентифікаційний код: 01993138
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Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами 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 рівняскладений з порушенням вимог пункту 11 Ліцензійних умов
(методи, що застосовуватимуться в медичній практиці за спеціальностями молодших спеціалістів
необхідно привести у відповідність згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій
працівників (Випуск № 78 "Охорона здоров'я"), затверджений наказом МОЗ України від 29.03.2002
№ 117). Зауваження не враховані, після усунення причин, що стали підставою для прийняття
рішення про відмову у видачі ліцензії здобувач ліцензії може повторно подати заяву про отримання
ліцензії до органу ліцензування.
Реєстраційне досьє від 03.04.2018 № 07/0304-М

24 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОВБИСЬКИЙ
СЕЛИЩНИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
ДОВБИСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Житомирська обл., Баранівський р-н, смт Довбуш, вул. Поліська, буд. 20
Ідентифікаційний код: 41940690
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: додані до заяви відомості про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його
освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до Ліцензійних умов, складені з
порушенням вимог частини першої статті 10 Закону України "Про ліцензування видів
господарської діяльності".
Реєстраційне досьє від 03.04.2018 № 08/0304-М

25 КРЕМЕНЧУЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ
№18 КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Ватутіна, буд. 25
Ідентифікаційний код: 24830456
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: додані до заяви відомості про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його
освітнього і кваліфікаційного рівня (додаток 2 до Ліцензійних умов) залишені без розгляду у
зв'язку з порушенням вимог п.6 Ліцензійних умов. Сторінки відомостей нумеруються,
прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою суб'єкта
господарювання (за наявності). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття
рішення про відмову у видачі ліцензії, суб'єкт господарювання може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 03.04.2018 № 10/0304-М

26 КРЕМЕНЧУЦЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №10 З
ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Лейтенанта Покладова, буд. 8
Ідентифікаційний код: 24827833
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
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провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: додані до заяви відомості про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його
освітнього і кваліфікаційного рівня (додаток 2 до Ліцензійних умов) залишені без розгляду у
зв'язку з порушенням вимог п.6 Ліцензійних умов. Сторінки відомостей нумеруються,
прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою суб'єкта
господарювання (за наявності). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття
рішення про відмову у видачі ліцензії, суб'єкт господарювання може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 03.04.2018 № 11/0304-М

27 ФОП Андрейченко Ігор Олексійович
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м.Кропивницький, пров. 2-й Новгородський, буд. 11
А
Ідентифікаційний код: 2333400134
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: у доданій до заяви відомості
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням
його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2 до Ліцензійних умов, п.2
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 та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002
№ 117 (зі змінами) та з урахуванням профілю і 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 30.03.2018 № 3003/01-М

28 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦРУ УКРАЇНА"
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Буштино, вул. Травнева, буд. 151
А
Ідентифікаційний код: 38856630
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: недоліки не усунено. у доданій
до заяви відомості про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з додатком 2
до Ліцензійних умов (далі - Відомості): відсутня дата засвідчення підписом уповноваженої особи;
п.9 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.1 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 30.03.2018 № 3003/02-М
Всього: 28 справ
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