ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства
охорони здоров'я України
05.07.2018 № 1265

Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято
рішення про відмову в отриманні ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики
1 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БАЛТСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА
РАЙОННА ЛІКАРНЯ" БАЛТСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Одеська обл., Балтський р-н, м.Балта, вул. Ломоносова, буд. 181
Ідентифікаційний код: 01998644
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.1-2 відомостей про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його
освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) складені з порушенням вимог п.9
Ліцензійних умов (необхідно зазначити спеціальності згідно з номенклатурою, затвердженою
наказом МОЗ України від 19.12.1997 №359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів" (зі
змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.01.1998 за №14/2454 та від
23.11.2007 № 742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за № 1368/146350); п.2 Відомостей 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); наявна розбіжність адрес провадження медичної практики
між завою, п.2 та п.7 Відомостей; у гр.3 п.7 Відомостей рекомендовано зазначити найменування
приміщень (кабінетів) із зазначенням лікарських спеціальностей та спеціальностей молодших
спеціалістів з медичною освітою, що провадять в них медичну практику; гр.4 п.7 складена з
порушенням вимог форми додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити повне
найменування виробника та моделі наявного оснащення); 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
02.03.2011 № 127 "Про затвердження примірних табелів оснащення медичною технікою та
виробами медичного призначення центральної районної (районної) та центральної міської
(міської) лікарень"); відсутня інформація щодо наявності кабінетів за всіма заявленими у п.1
Відомостей спеціальностями; наявна розбіність методів, що застосовуються у медпрактиці між
п.2 та п.7 Відомостей; п.8 Відомостей складений з порушенням форми додатка 2 до
Ліцензійних умов; п.9-10 складені з порушенням вимог п.24 Ліцензійних умов (рекомендовано
зазначати відомості про медичних працівників(в т.ч. головного лікаря, заступників),
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 та від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з
медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за
№1368/14635). Заклад охорони здоров’я не забезпечений спеціалістами відповідно до заявлених
спеціальностей (рекомендуємо укомплектувати штат закладу відповідно до заявлених
спеціальностей з врахуванням вимог, встановлених п.32 Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики). Відсутня дата складання та підпис керівника
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ЗОЗ або іншої уповноваженої на це особи. Після усунення причин, що стали підставою для
прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до
органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 22.06.2018 № 01/2206-М

2 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ЯСИНУВАТСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Донецька обл., Ясинуватський р-н, смт Очеретине, вул. Заводська,
буд. 1
Ідентифікаційний код: 37544435
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): в п.2 необхідно зазначати спеціальності
медиччних працівників згідно з п.1 Відомостей; 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 26.12.2018
№148 "Про затвердження Примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів
охорони здоров'я та фізичних осіб - підприємців, які надають первинну медичну допомогу"); п.9
складений з порушенням вимог форми додатка 2 до Ліцензійних умов; п.10 складений з
порушенням вимог п.26 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити відомості про
відповідність молодших спеціалістів з медичною освітою, кваліфікація яких відповідає вимогам
наказу МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною
освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за №1368/14635). 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 23.06.2018 № 01/2306-М

3 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ М.МУКАЧЕВА"
Місцезнаходження: Закарпатська обл., м.Мукачево, вул. Грушевського, буд. 29
Ідентифікаційний код: 40390032
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: зазначена в п.9 відомостей
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) інформація про відповідність освітнім та кваліфікаційним
вимогам лікаря-педіатра Палюх Т.Ф. не узгоджуються з вимогами, встановленими п.24
Ліцензійних умов (кваліфікацію лікаря рекомендовано привести у відповідність з вимогами
наказу 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),
Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона
здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117; у
гр.7 п.9 Відомостей зазначається інформація виключно про наявність посвідчень про
присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій. 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 27.06.2018 № 01/2706-М

4 ФОП Дем'янов Олександр Анатолійович
Місцезнаходження: Миколаївська обл., Новобузький р-н, м. Нова Одеса, вул. Камневата,
буд. 47
Ідентифікаційний код: 3059712090
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.3 необхідно зазначати спеціальності медичних
працівників згідно з п.1 Відомостей; п.7 складений з порушенням вимог пп.20 п.13 Ліцензійних
умов (рекомендовано забезпечити наявність, доступність та укомплектованість аптечок для
надання невідкладної медичної допомоги); 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). 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 25.06.2018 № 02/2506-М

5 ФОП Бойко Тетяна Миколаївна
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, смт Делятин, вул. 16
Липня, буд. 84, кв. 2
Ідентифікаційний код: 2747516761
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 поданій заяві про
отримання ліцензії та відомостях про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (додаток 2 до
Ліцензійних умов) відсутня дата їх підпису. 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 22.06.2018 № 03/2206-М

6 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" ТРУСКАВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ
Місцезнаходження: Львівська обл., м.Трускавець, вул. Данилишиних, буд. 62
Ідентифікаційний код: 01984228
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: кваліфікація лікарів,
ззаначена у п.9 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) не
відповідає вимогам п.24 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати інформацію щодо
відповідності кваліфікації лікарів вимогам наказу МОЗ України від 19.12.1997 № 359 "Про
подальше удосконалення атестації лікарів" (у редакції наказу МОЗ України від 02.10.2015 №
650), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01.1998 за № 14/2454) та посадам, які
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вони обіймають; крім того, рекомендуємо у п.7 Відомостей зазначити кабінети за всіма
заявленими спеціальностями; п.10 складений з порушенням вимог п.26 Ліцензійних умов
(рекомендовано зазначити відомості про молодших спеціалістів з медичною освітою,
кваліфікація яких відповідає вимогам наказу МОЗ України від 23.11.2007 № 742 "Про атестацію
молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
12.12.2007 за № 1368/146350), Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженому та впровадженого в дію наказом МОЗ України
від 29.03.2002 № 117 (зі змінами). Заклад охорони здоров’я не забезпечений спеціалістами
відповідно до заявлених спеціальностей (рекомендуємо укомплектувати штат закладу
відповідно до заявлених спеціальностей з врахуванням вимог, встановлених п.32 Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики). Зауваження не враховані,
після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 27.06.2018 № 03/2706-М

7 ГОРОХІВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ
Місцезнаходження: Волинська обл., Горохівський р-н, м.Горохів, вул. Паркова, буд. 22
Ідентифікаційний код: 03188211
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 (далі - Відомості), складені з порушенням п.6 Ліцензійних умов (сторінки
відомостей нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та
скріплюються печаткою суб'єкта господарювання (за наявності)); п.2 Відомостей складений з
порушенням вимог п.11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці за спеціальностями молодших спеціалістів 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); крім того,
рекомендовано зазначити кабінети за всіма заявленими спеціальностями; кабінети для
провадження медичної практики рекомендовано укомплектувати аптечкою для надання
невідкладної медичної допомоги відповідно до вимог, встановлених підпунктом 20 пункту 13
Ліцензійних умов; інформація, подана у Відомостях, не відповідає вимогам накзу МОЗ України
від 30.12.1993 № 260 "Про організацію і вдосконалення фізіотерапевтичної допомоги
населенню України". Заклад охорони здоров’я не забезпечений спеціалістами відповідно до
заявлених спеціальностей (рекомендуємо укомплектувати штат відповідно до заявлених
спеціальностей з врахуванням вимог, встановлених п.32 Ліцензійних умов провадження
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 22.06.2018 № 04/2206-М

8 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ПЕРШОТРАВЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Першотравенськ, вул. Шахтарської Слави,
буд. 1
Ідентифікаційний код: 37804885
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 доданих до заяви
відомостях 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.1-2, гр.3 п.7 Відомостей складені з порушенням вимог
п.9 Ліцензійних умов (рекомендовано спеціальності зазначити у
відповідності до
номенклатури, затвердженої наказом МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію
молодших спеціалістів з медичною освітою"); п.2 Відомостей складений з порушенням вимог
п.11 Ліцензійних умов (рекомендовано методи розмежувати за кожною спеціальністю окремо);
наявна розбіжність адрес провадження діяльності між заявою, п.2 та п.7 Відомостей; п.6
Відомостей складений з порушенням вимог форми додатка 2 до Ліцензійних умов
(рекомендовано зазначити реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта,
оскільки провадиться медична практика за спеціальностями: офтальмологія, акушерство і
гінекологія та ін.); п.7 Відомостей 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 26.12.2018 № 148 "Про
затвердження Примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров'я
та фізичних осіб - підприємців, які надають первинну медичну допомогу" та від 05.06.1998
№153 "Про затвердження табелів оснащення виробами медичного призначення структурних
підрозділів закладів охорони здоров'я" (із змінами)); у гр.5 п.8 необхідно зазначити ким видано
документ про метрологічну повірку; п.9-10 складені з порушенням вимог 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 та від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за №1368/14635); заклад охорони
здоров’я не забезпечений спеціалістами відповідно до заявлених спеціальностей (рекомендуємо
укомплектувати штат медичних працівників відповідно до заявлених спеціальностей з
врахуванням вимог, встановлених п.32 Ліцензійних умов провадження 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 до органу ліцензування.
Реєстраційне досьє від 22.06.2018 № 05/2206-М

9 СУМСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Суми, вул. Паркова, буд. 4
Ідентифікаційний код: 02011574
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.2 складений з порушенням вимог п.9
Ліцензійних умов (необхідно визначити вид медичної допомоги виходячи зі змісту статті 35
Основ законодавства України про охорону здоров’я); в п.6 інформація відсутня; п.3-4 складені з
порушенням 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 (рекомендовано у своїй діяльності керуватись п.18
Ліцензійних умов). 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.

6
Реєстраційне досьє від 23.06.2018 № 05/2306-М

10 ФОП Євтушенко Наталія Олександрівна
Місцезнаходження: Київська обл., м.Бровари, вул. Олімпійська, буд. 8, корпус А, кв. 200
Ідентифікаційний код: 2644208389
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): п.2 складений з порушенням вимог п.9 Ліцензійних умов
(необхідно визначити вид медичної допомоги виходячи зі змісту статті 35 Основ законодавства
України про охорону здоров’я); крім цього, 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 25.06.2018 № 06/2506-М

11 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОСМО
МЕДІКАЛ"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Леонтовича, буд. 3
Ідентифікаційний код: 41890509
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) залишені без розгляду у
зв'язку з порушенням вимог п.6 Ліцензійних умов (сторінки відомостей нумеруються,
прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та, за наявності, скріплюються
печаткою суб'єкта господарювання). Зауважуємо, що для провадження господарської діяльності
з медичної практики юридичною особою повинен бути створенній заклад охорони здоров'я.
Перелік закладів охорони здоров'я затверджено наказом МОЗ України від 28.10.2002 №385,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.11.2002 за №892/7180. 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 25.06.2018 № 07/2506-М

12 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
"ПІДКАМІНСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ"

РАДИ

Місцезнаходження: Львівська обл., Бродівський, смт Підкамінь, вул. Нагірна, буд.11
Ідентифікаційний код: 03188926
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.2 складений з порушенням вимог п.11
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Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими
спеціальностями, рекомендовано зазначити окремо та привести у відповідність до основних
професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик
професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію
наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами), та узгодити гр.4 п.2 з п.1 Відомостей);
наявна неузгодженість інформації між п.4 та п.7 (структуру закладу охорони здоров’я
рекомендовано узгодити з переліком наявних приміщень); п.7 складений з порушенням вимог
пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити наявність медичного
обладнання та виробів медичного призначення, що необхідні для виконання обсягу медичної
допомоги, передбаченої уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України,
за переліком спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика, при цьому, перелік
оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі рекомендовано привести
у відповідність до вимог наказів МОЗ України від 05.06.1998 №153 "Про затвердження табелів
оснащення виробами медичного призначення структурних підрозділів закладів охорони
здоров'я" (із змінами), від 31.10.2011 №739 "Про затвердження табелів оснащення медичною
технікою та виробами медичного призначення структурних підрозділів консультативнодіагностичного центру" та від 11.04.2005 №158 "Про затвердження табелю оснащення
обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога та зубного техніка"); у гр.2 п.7
необхідно зазначити режим роботи та найменування згідно з п.3 Відомостей; 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, п.9-10 складені з порушенням вимог
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 та від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з
медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за
№1368/14635). 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 23.06.2018 № 09/2306-М

13 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ШУМСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ "ШУМСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Шумський р-н, м.Шумськ, вул. Енергетична,
буд. 1
Ідентифікаційний код: 38725548
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 вимог форми
додатка 2 до Ліцензійних умов, крім того, у гр.4 п.7 рекомендовано зазначити повне
найменування виробника та моделі наявного оснащення; наявна розбіжність спеціальностей,
кабінетів, лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою між п.2 7, 9, 10 Відомостей;
наявна розбіжність між п.7 та п.8 Відомостей щодо засобів вимірювальної техніки, що
перебувають в експлуатації. Заклад охорони здоров’я не забезпечений спеціалістами
відповідно до заявлених спеціальностей (рекомендуємо укомплектувати штат закладу
відповідно до заявлених спеціальностей з врахуванням вимог, встановлених п.32 Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики); п.10 складений з
порушенням вимог п.26 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити відомості про молодших

8
спеціалістів з медичною освітою, кваліфікація яких відповідає вимогам наказу МОЗ України
від 23.11.2007 № 742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за № 1368/146350). 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 23.06.2018 № 10/2306-М

14 КОМУНАЛЬНА
УСТАНОВА
ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ

ПАНЮТИНСЬКИЙ

Місцезнаходження: Харківська обл., м.Лозова, смт Панютине, вул. Івана Середи, буд. 10
Ідентифікаційний код: 03189647
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 доданих до заяви
відомостяхпро 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.1-2 складені з порушенням вимог п.9 Ліцензійних умов
(необхідно зазначити спеціальності згідно з номенклатурою лікарських спеціальностей,
затвердженої наказом МОЗ України від 19.12.1997 №359 "Про подальше удосконалення
атестації лікарів" (зі змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.01.1998 за
№14/2454); .п.7 складений з порушенням вимог пп.20 п.13 Ліцензійних умов (рекомендовано
забезпечити наявність, доступність та укомплектованість аптечок для надання невідкладної
медичної допомоги); в гр.3,4 п.7 Відомостей вказана неповна інформація відповідно до
форми відомостей (рекомендовано: зазначити спеціальності, за якими провадитиметься
медпрактика, медичні вироби та вироби медичного призначення вказати із зазначенням
повного найменування виробника, моделі, що дає можливість їх ідентифікувати); зазначена в
п.9 Відомостей інформація про відповідність освітнім та кваліфікаційним вимогам заступника
головного лікаря не узгоджуються з вимогами, встановленими п.24 Ліцензійних умов
(кваліфікацію рекомендовано привести у відповідність з вимогами наказу 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); п.10
складений з порушенням вимог п.26 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити відомості
про відповідність молодших спеціалістів з медичною освітою, кваліфікація яких відповідає
вимогам наказу МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з
медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за
№1368/14635). 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 25.06.2018 № 10/2506-М

15 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИСОЦЬКА
АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ"
ВИСОЦЬКОЇ
СІЛЬСЬКОЇ
РАДИ
ДУБРОВИЦЬКОГО
РАЙОНУ
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Рівненська обл., Дубровицький р-н, село Висоцьк, вул. Містечкова,
буд. 87
Ідентифікаційний код: 41075706
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: наявна розбіжність

9
інформації (с. Вербівка) між п.2 та п.7 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня
(далі-Відомості) щодо спеціальностей, методів на наявного медичного персоналу; 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 31.12.2009 №1095 "Питання організації роботи кабінетів щеплень".
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 25.06.2018 № 11/2506-М

16 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НЕМИРІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: Вінницька обл., Немирівський р-н, м.Немирів, вул. Євдокименка,
буд. 22
Ідентифікаційний код: 37336724
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 (далі - Відомості), складені з порушенням п.6 Ліцензійних
умов (сторінки відомостей нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом
уповноваженої особи та скріплюються печаткою суб'єкта господарювання (за наявності));
п.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 та
впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами) та з
урахуванням профілю і рівня надання медичної допомоги та розмежувати за кожною
спеціальністю); у гр.2, 3, 4 п.7 Відомостей відсутня інформація, що передбачена формою
додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано інформацію привести у відповідність),
крім того зазначити кабінети за всіма спецяіальностями заявленими у п.1Відомостей;
перелік оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі (п.7
Відомостей) рекомендовано привести у відповідність до вимог наказу МОЗ України від
26.12.2018 №148 "Про затвердження Примірного табеля матеріально-технічного
оснащення закладів охорони здоров'я та фізичних осіб - підприємців, які надають
первинну медичну допомогу"; інформація щодо кваліфікації лікарів (п.9 Відомостей) не
відповідає вимогам наказу МОЗ України від 19.12.1997 №359 "Про подальше
удосконалення атестації лікарів" (у редакції наказу МОЗ України від 02.10.2015 №650),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01.1998 за №14/2454, Довіднику
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я",
затвердженому наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117. 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 25.06.2018 № 12/2506-М

17 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ВЕЛИКОБАГАЧАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ"
ВЕЛИКОБАГАЧАНСЬКОЇ

10

РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Полтавська обл., Великобагачанський р-н, смт Велика Багачка, вул.
Каштанова, буд. 21
Ідентифікаційний код: 38396564
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.10 складений з порушенням вимог п.26 Ліцензійних умов (рекомендовано
зазначити відомості про відповідність молодших спеціалістів з медичною освітою, кваліфікація
яких відповідає вимогам наказу МОЗ України від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших
спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за
№1368/14635). 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 25.06.2018 № 13/2506-М

18 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №4" КРИВОРІЗЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Володимира Великого,
буд. 21
Ідентифікаційний код: 37862114
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: наявна розбіжність
спеціальностей між п.1 та п.2 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня,
за формою згідно з додатком 2 до Ліцензійних умов (далі - Відомості); п.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 та впровадженого в дію наказом МОЗ України від
29.03.2002 № 117 (зі змінами) та з урахуванням виду медичної допомоги); вид медичної
допомоги рекомендовано узгодити з вимогами, встановленими статтею 35 Основ законодавства
України про охорону здоров’я; в п.4 необхідно вказати структуру закладу охорони здоров’я та
узгодити з переліком наявних приміщень в п.7 Відомостей; п.6 Відомостей складений з
порушенням вимог форми додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити реквізити
акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта, оскільки провадиться медична практика
за спеціальностями: акушерство і гінекологія, дитяча неврологія та ін.); у гр.3 п.7 Відомостей
необхідно зазначити спеціальності відповідно до форми додатка 2 до Ліцензійних умов, крім
того в складі ЗОЗ наявна лабораторія, однак ЗОЗ не забезпечений спеціалістами; відсутня
інформація щодо наявності кабінетів за всіма заявленими спеціальностями; п.9-10 складені з
порушенням вимог п.24 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначати відомості про медичних
працівників ( в т.ч. про заступника головного лікаря, 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 та від
23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за №1368/14635). 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.

11
Реєстраційне досьє від 22.06.2018 № 2206/01-М

19 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО" ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ''ПІВНІЧНИЙ"
РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Рівне, вул. Фабрична, буд. 10
Ідентифікаційний код: 33982708
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.2 відомостей про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості) складений з
порушенням вимог п.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). Хірургічні втручання (планові та невідкладні),
виконання яких потребує стаціонарних умов, ліцензіат повинен здійснювати на
матеріально-технічній базі закладів охорони здоров'я, які надають відповідний вид
медичної допомоги: в операційних блоках, які повинні бути ізольовані від усіх груп
приміщень закладу охорони здоров'я і мати доступне сполучення з приміщеннями
відділень анестезіології та реанімації, палатними відділеннями хірургічного профілю,
приймальним відділенням; у закладах охорони здоров'я, що надають вторинний
(спеціалізований) та третинний (високоспеціалізований) вид медичної допомоги та
забезпечені відповідним матеріально-технічним оснащенням); гр.4 п.7 складена з
порушенням вимог форми додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано скрізь зазначити
повне найменування виробника та моделі наявного оснащення); п.7 Відомостей 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 26.12.2018 №148 "Про затвердження Примірного табеля
матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров'я та фізичних осіб підприємців, які надають первинну медичну допомогу" та від 05.06.1998 №153 "Про
затвердження табелів оснащення виробами медичного призначення структурних
підрозділів закладів охорони здоров'я" (із змінами)) та зазначити кабінети за всіма
заявленими спеціальностями; п.9-10 складені з порушенням вимог 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 та від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших
спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
12.12.2007 за №1368/14635); заклад охорони здоров’я не забезпечений спеціалістами
відповідно до заявлених спеціальностей (рекомендуємо укомплектувати штат медичних
працівників відповідно до заявлених спеціальностей з врахуванням вимог, встановлених
п.32 Ліцензійних умов провадження 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 до органу
ліцензування.
Реєстраційне досьє від 22.06.2018 № 2206/02-М

20 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР "НЕО-ЛАБ"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 40, кв. 4
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Ідентифікаційний код: 41771704
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): у доданій до заяви відомості про стан матеріальнотехнічної 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.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);
наявна неузгодженість інформації між п.4 та п.7 (структуру закладу охорони здоров’я
рекомендовано узгодити з переліком наявних приміщень); 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 консультативно-діагностичного центру"); крім цього, в п.7 виявлена
неузгодженість інформації (рекомендовано узгодити загальну площу з площею наявних
приміщеньта зазначити режим у гр.2); 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, п.9 складений з порушенням вимог п.25 Ліцензійних умов
(рекомендовано зазначити відомості про лікарів, кваліфікація яких відповідає вимогам наказу
МОЗ України від 19.12.1997 №359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів" (зі змінами),
зареєстрованим 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 23.06.2018 № 2306/02-М

21 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"КОРОСТЕНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" КОРОСТЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Житомирська обл., Коростенський р-н, село Грозине, вул. Мічуріна,
буд. 1
Ідентифікаційний код: 40208847
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: гр.4 п.7 відомостей 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) складена з порушенням вимог форми додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано
зазначити повне найменування виробника та моделі наявного оснащення); п.7 Відомостей
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 26.12.2018 № 148 "Про затвердження Примірного табеля матеріальнотехнічного оснащення закладів охорони здоров'я та фізичних осіб - підприємців, які надають
первинну медичну допомогу"); наявна розбіжність інформації щодо засобів вимірювальної
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техніки, що перебувають в експлуатації між п.7 та п.8 Відомостей; за адресою ФАПу с.
Зубівщина наявна розбіжність інформації між п.1 та п.10 Відомостей щодо заявлених
спеціальностей та наявних 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 26.06.2018 № 2606/02-М

22 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНДРІМЕД"
Місцезнаходження: Житомирська обл., м.Коростень, вул. Шолом-Алейхема, буд. 17
Ідентифікаційний код: 42146772
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): відсутня дата їх підпису; 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
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"). 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 26.06.2018 № 2606/06-М

23 ФОП Цимбал Віталій Олександрович
Місцезнаходження: м.Суми, вул. Харківська, буд. 5, кв. 38
Ідентифікаційний код: 3070916034
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: наявна діюча ліцензія від
14.06.2012 серії АГ № 600726. Зауважуємо, що згідно з вимогами пп.11 п.13 Ліцензійних умов,
у разі зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання
ліцензії, ліцензіат зобов’язаний повідомляти орган ліцензування у місячний строк з дня
настання таких змін. Повідомлення про зміни даних надсилається у будь-який зручний для
ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді). При цьому, у
повідомленні зазначаються тільки ті відомості, які змінилися, за формою згідно з додатком 2 до
Ліцензійних умов.
Реєстраційне досьє від 27.06.2018 № 2706/03-М
Всього: 23 справи

Начальник Управління ліцензування
та контролю якості надання
медичної допомоги

Ігор СЛОНЕЦЬКИЙ

