ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства
охорони здоров'я України
12.07.2018 № 1306

Перелік суб'єктів господарської діяльності щодо яких прийнято
рішення про відмову у видачі ліцензій та копій ліцензій на
провадження господарської діяльності з медичної практики
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ФОП Перцухов Дмитро Олександрович
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ФОП Григорчук Володимир Олександрович

Місцезнаходження: м.Харків, Шосе Салтівське, буд. 250 А, кв. 316
Ідентифікаційний код: 2716606452
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: 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, складені з порушенням вимог встановлених Типовою інструкцією з
діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 №55 (якщо документ
займає більше ніж один аркуш паперу, на наступний аркуш не можна переносити самі
підписи). 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 02.07.2018 № 01/0207-М
Місцезнаходження: м.Рівне, вул. А.Мельника, буд. 14, кв. 32
Ідентифікаційний код: 2091004754
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.6 рекомендовано зазначити реквізити акта
санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта, форма якого затверджена наказом МОЗ
України від 11.07.2000 №160; п.7 складений з порушенням вимог пп.5, 20 п.13 Ліцензійних
умов (перелік оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі
рекомендовано привести у відповідність до п.1.24 Примірного табеля оснащення медичною
технікою та виробами медичного призначення обласної (обласної клінічної),
республіканської дитячої клінічної лікарні, затвердженого наказом МОЗ України від
31.12.2009 №1084; забезпечивши наявність, доступність та укомплектованість аптечок для
надання невідкладної медичної допомоги); в п.8 інформація відсутня (рекомендовано
зазначити всі засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, згідно з п.7
Відомостей та Переліком категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної
техніки, що підлягають періодичній повірці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 04.06.2015 №374); в гр.5-6 п.9 не зазначена спеціальність; в гр.7 п.9 не зазначено
ким видано. Зауважуємо, що згідно з п.6 Ліцензійних умов, до заяви про отримання ліцензії,
крім документів, передбачених статтею 11 Закону України "Про ліцензування видів
господарської діяльності", додаються за підписом здобувача ліцензії або уповноваженої ним
особи, виключно, Відомості та опис документів (додаток 3), у двох примірниках. Після
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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 03.07.2018 № 01/0307-М
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КОМУНАЛЬНЕ
"МИРНОГРАДСЬКИЙ
ДОПОМОГИ"

НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ

ПІДПРИЄМСТВО
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ

Місцезнаходження: Донецька обл., м.Мирноград, вул. Соборна, буд. 20
Ідентифікаційний код: 37803420
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): зазначені в п.1-2 спеціальності молодших спеціалістів з
медичною освітою не відповідають номенклатурі, затвердженої наказом від 23.11.2007 №742
"Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 12 грудня 2007 року за № 1368/14635; зазначені в п.2 методи, що
застосовуються в медичній практиці за заявленими спеціальностями рекомендовано
узгодити з профілем діяльності та основними професійними завданнями і обов'язками,
визначеними Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск №
78 "Охорона здоров'я", затверджений наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі
змінами) та крім цього, розмежувати за кожною спеціальністю окремо; в п.3-4 Відомостей
відсутня інформація, передбачена формою додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано: в
п.3 задекларувати інформацію про всі адреси провадження ( у тому числі Центр), в п.4
вказати реквізити документа про утворення центру та його структурних підрозділів та крім
цього, задекларувати структуру закладу і його структурних підрозділів); графа 2 п.7
Відомостей містить неповні Відомості, передбачені формою додатка 2 (рекомендовано:
вказати режим роботи); графа 3 п.7 Відомостей передбачає вказати найменування кабінетів
із зазначенням спеціальностей, що будуть провадити в них медичну практику; в графі 6 п.7
Відомостей не задекларовано інформацію про технічний стан оснащення, що перебуває в
експлуатації; 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'я та фізичних осіб - підприємців, які надають первинну медичну
допомогу". Задекларовану в п.7 Відомостей інформацію рекомендовано узгодити з
заявленими в п.1-2 спеціальностями; у гр.5 п.8 Відомостей рекомендовано 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); Розділ «Кадрові вимоги» Відомостей 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.1-2 Відомостей з урахуванням розмежування спеціальностей за
адресами провадження). Заклад охорони здоров’я’я не забезпечений лікарями відповідно до
заявлених спеціальностей в п.1-2 (рекомендуємо укомплектувати штат закладу відповідно до
заявлених спеціальностей з врахуванням вимог, встановлених п.32 Ліцензійних умов та
розмежуванням спеціальностей за заявленими адресами провадження). Задекларовану в
розділі «Кадрові вимоги» (п.9-10) Відомостей інформацію рекомендовано розмежувати за
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заявленими адресами провадження. Крім цього, в поданих Відомостях (п.1-7) відсутня
інформація про керівника Центру. В заяві про отримання ліцензії (Додаток 1) всі адреси
провадження необхідно вказати в графі "місце (місця) провадження медичної практики".
Звертаємо увагу, форма Відомостей, що дадаються до заяви про отримання ліцензії,
затверджена додатком 2 до Ліцензійних умов. Подача інших Відомостей (документів) не
передбачена вимогами Ліцензійних умов. Принагідно зазначаємо, МОЗ України розроблено
та розміщено на своєму офіційному веб-сайті в розділі "Ліцензування" роз’яснення щодо
«Деяких питань отримання ліцензії для надання первинної медичної допомоги населенню».
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 04.07.2018 № 02/0407-М
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ФОП Гарюшкін Дмитро Сергійович

Місцезнаходження: Одеська обл., м.Біляївка, вул. Леніна, буд. 254
Ідентифікаційний код: 3098517611
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: 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), складені з порушенням вимог встановлених Типовою
інструкцією з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах
виконавчої влади, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 №55
(якщо документ займає більше ніж один аркуш паперу, на наступний аркуш не можна
переносити самі підписи). Крім цього, в п.1 Відомостей заявлена спеціальність молодших
спеціалістів з медичною освітою щодо якої відсутня інформація. Після усунення причин, що
стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 05.07.2018 № 02/0507-М
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КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ШПОЛЯНСЬКИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
ДОПОМОГИ
ШПОЛЯНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ПІДПРИЄМСТВО
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
РАДИ
ОБ'ЄДНАНОЇ

Місцезнаходження: Черкаська обл., Шполянський р-н, м.Шпола, вул. Соборна, буд. 58
Ідентифікаційний код: 38990598
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: інформація вказана в
п.10 поданих відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості)
не узгоджується з вимогами, встановленими п.24 Ліцензійних умов (рекомендуємо привести
у відповідність кваліфікацію молодших спеціалістів до вимог наказу МОЗ України від
23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою"). 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 02.07.2018 № 0207/01-М
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОЛІР"
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ФОП Федорук Ірина Олександрівна

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Пріорська, буд. 6
Ідентифікаційний код: 41354105
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 за
спеціальністю "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 профілю і рівня
надання медичної допомоги); 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), 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 31.10.2011
№739 "Про затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного
призначення структурних підрозділів консультативно-діагностичного центру"); 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; при цьому, зазначивши у гр.5 п.8 ким видано документ); 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); згідно з наявними в п.11 відомостями про стаж роботи
керівника закладу охорони здоров’я, зазначений режим роботи у гр.2 п.7 Відомостей не
узгоджується з інформацією щодо зайнятості у гр.4 п.9 Відомостей. Після усунення причин,
що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії
може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 02.07.2018 № 0207/03-М
Місцезнаходження: м.Черкаси, вул. Гагаріна, буд. 33, кв. 292
Ідентифікаційний код: 2954108046
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
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печаткою суб'єкта господарювання). Крім цього, рекомендовано пройти офіційне визнання
шляхом засвідчення державою факту набуття статусу підприємця фізичною особою. Після
усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії,
здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 03.07.2018 № 03/0307-М
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КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ МІСТА НОВОГРАДАВОЛИНСЬКОГО"

Місцезнаходження: Житомирська обл., м.Новоград-Волинський, вул. Наталії
Оржевської, буд. 13
Ідентифікаційний код: 38341562
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): вказана в п.1 лікарська спеціальність "медична
статистика" не відповідає номенклатурі лікарських спеціальностей та відноситься до
спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою; в розділі «Кадрові вимоги»
Відомостей задекларована неповна інформація у лікаря Троїцький А.О. (вказати
найменування установи, що видала сертифіка лікаря-спеціаліста) та крім цього, узгодити
інформацію про кваліфікаційні документи у лікаря Тимчик С.В.); 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). Принагідно зазначаємо, МОЗ
України розроблено та розміщено на своєму офіційному веб-сайті в розділі "Ліцензування"
роз’яснення щодо «Деяких питань отримання ліцензії для надання первинної медичної
допомоги населенню». 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 03.07.2018 № 0307/01-М
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КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАНІВСЬКИЙ
ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" КАНІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ

Місцезнаходження: Черкаська обл., Канівський р-н, село Ковалі, вул. Центральна, буд. 18
Ідентифікаційний код: 38682646
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: 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
практиктики. 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.
Реєстраційне досьє від 03.07.2018 № 0307/02-М
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ФОП Петренко Ірина Володимирівна

Місцезнаходження: Одеська обл., м.Чорноморськ, вул. Приморська, буд. 96
Ідентифікаційний код: 2988802202
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 єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань наявні
відомості про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною
особою-підприємцем (Дата запису: 14.09.2017; Номер запису: 25540060002049117; Стан
суб'єкта: припинено). Рекомендовано пройти офіційне визнання шляхом засвідчення
державою факту набуття статусу підприємця фізичною особою. Після усунення причин, що
стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 05.07.2018 № 04/0507-М

11 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКИЙ
ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ"
ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Енергодар, вул. Курчатова, буд. 11
Ідентифікаційний код: 42037326
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: 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); в п.9 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня відсутня
інформація про відповідність кваліфікаційним вимогам кваліфікації керівника закладу
охорони здоров’я. Зауваження е враховні, 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 04.07.2018 № 0407/02-М

12 ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТР ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ДЕРЖАВНОЇ
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ"

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Мельникова, буд. 81
Ідентифікаційний код: 41713679
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); наявна

7
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.4, 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 в п.1 Відомостей; при цьому, перелік оснащення із зазначенням року
випуску в гр.6 і повного найменування виробника та моделі в гр.4 необхідно 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)); крім цього, в п.7 виявлена неузгодженість інформації (рекомендовано
узгодити загальну площу з площею наявних приміщень); 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); п.9 складений з
порушенням вимог п.32 Ліцензійних умов (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, та забезпечити наявність щонайменше одного
медичного працівника, зокрема з числа працюючих за сумісництвом, за заявленими
спеціальностями в п.1 Відомостей); крім цього, 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), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01.1998 за
№14/2454); також, звертаємо увагу, що в гр.7 п.9 не скрізь зазначено ким видано та наявна
недостовірна інформація щодо дати видачі , що унеможливлює проведення оцінки
відповідності освітнім та кваліфікаційним вимогам. 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 04.07.2018 № 0407/03-М

13 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ МЕДИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ "ПРАВОБЕРЕЖНА"

Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Генерала Манагарова, буд. 7
Ідентифікаційний код: 01204294
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, за формою згідно з додатком 2 до Ліцензійних умов
(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) та з
урахуванням профілю і рівня надання медичної допомоги), крім того, наявна розбіжність
інформації щодо методів, що застосовуються в медичній практиці (Хірургічні втручання)
між п.2 та п.7 Відомостей. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття
рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 04.07.2018 № 0407/05-М

8

14 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
"НОВОУШИЦЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
ДОПОМОГИ" НОВОУШИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ

ПІДПРИЄМСТВО
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ

Місцезнаходження: Хмельницька обл., Новоушицький р-н, смт Нова Ушиця,
вул.Гагаріна, буд. 36
Ідентифікаційний код: 38072476
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 (далі-Відомості) складені з
порушенням вимог п.6 Ліцензійних умов (не засвідчені підписом здобувача ліцензії або
уповноваженої особи); відповідно до форми додатка 2 до Ліцензійних умов у гр.7 п.9
Відомостей зазначаються лікарські спеціальності а не посади. 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). 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 04.07.2018 № 0407/15-М

15 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІПОКРАТ
ЕНТАМ"

Місцезнаходження: Одеська обл., м.Біляївка, вул. Отамана Головатого, буд. 343
Ідентифікаційний код: 42224326
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.3 складений з порушенням вимог п.12 Ліцензійних
умов (рекомендовано визначити один з видів закладів охорони здоров'я згідно з Переліком
закладів охорони здоров'я, затвердженого наказом МОЗ України від 28.10.2002 №385,
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12.11.2002 за №892/7180); п.4 складений з
порушенням вимог пп.1 п.12 Ліцензійних умов (відсутня інформація про статут (положення)
закладу охорони здоров'я із зазначенням дати та номера розпорядчого документа про його
утворення); 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 п.28 Ліцензійних умов (рекомендовано призначити
керівником закладу охорони здоров'я особу, кваліфікація якої відповідає вимогам наказу
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); 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 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"). Крім цього, у Відомостях не зазначена
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дата їх підпису здобувачем ліцензії або уповноваженої ним 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 04.07.2018 № 0407/16-М

16 ТОВАРИСТВО З
РЕКОНСТРУКЦІЯ"

ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"ЄВРО-

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 28, офіс 20
Ідентифікаційний код: 37739041
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 наявна розбіжність інформації з відомостями з Єдиного державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо місцезнаходження.
Крім цього, 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.6 інформація відсутня
(рекомендовано зазначити реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта,
форма якого затверджена наказом МОЗ України від 11.07.2000 №160); зазначена інформація в
п.7 не розмежована згідно з функціональним призначенням наявних приміщеннь; крім цього, п.7
складений з порушенням вимог пп.5, 20 п.13 Ліцензійних умов (перелік оснащення із
зазначенням повного найменування виробника та моделі рекомендовано привести у
відповідність до вимог наказу МОЗ України від спільного наказу МОЗ України та МВС України
від 31.01.2013 №65/80 "Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та
водіїв транспортних засобів", забезпечивши 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); 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; при цьому, у гр.4 п.10 необхідно
зазначати основна робота або за сумісництвом). Після усунення причин, що стали підставою для
прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до
органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 04.07.2018 № 0407/17-М

17

ФОП Осадчий Олександр Віталійович

Місцезнаходження: Київська обл., Вишгородський р-н, м.Вишгород, просп. Шевченка,
буд.9А, кв. 97
Ідентифікаційний код: 2784407276
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 наявна розбіжність між даними (за результатами пошуку відомостей у
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань, за ідентифікаційним кодом фізичної особи-підприємця нічого не знайдено).
Крым цього, 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 методи,
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що застосовуватимуться у медичній практиці не розмежовані за заявленими спеціальностями
в 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 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"). 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 04.07.2018 № 0407/19-М

18 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
"ОНКОЛОДЖИ СОЛЮШН ЦЕНТР"

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м.Вінниця, вул. Хмельницьке шоссе, буд. 96А
Ідентифікаційний код: 41765329
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.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.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"); п.8 складений з порушенням вимог пп.7
п.13 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити всі засоби вимірювальної техніки, що
перебувають в експлуатації, згідно з п.7 Відомостей та Переліком категорій законодавчо
регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 №374). Крім цього, Відомості складені з
порушенням вимог встановлених Типовою інструкцією з діловодства в міністерствах, інших
центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженою постановою Кабінету
Міністрів України від 17.01.2018 №55 (якщо документ займає більше ніж один аркуш паперу, на
наступний аркуш не можна переносити самі підписи). 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 02.07.2018 № 05/0207-М

19

ФОП Кулаєць Марія Борисівна

Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Долинський р-н, село Оболоня,
вул.Бабієва Гора, буд. 9А
Ідентифікаційний код: 3180422500
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
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отримання ліцензії наявна розбіжність інформації з відомостями з Єдиного державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо
місцезнаходження. 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 встановлених Типовою інструкцією з діловодства в міністерствах, інших центральних
та місцевих органах виконавчої влади, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України
від 17.01.2018 №55 (якщо документ займає більше ніж один аркуш паперу, на наступний
аркуш не можна переносити самі підписи). При цьому, 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 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"); п.8 складений
з порушенням вимог наказу Мінекономрозвитку від 13.10.2016 №1747 "Про затвердження
міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що
перебувають в експлуатації, за категоріями". 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 05.07.2018 № 0507/03-М

20

ФОП Сорокотяга Володимир Олександрович
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ФОП Грін-Підгаєцька Мар'яна Василівна

Місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Автозаводська, буд. 40, кв. 121
Ідентифікаційний код: 2936403636
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, в гр.6 п.9 виявлена недостовірна інформація щодо
дати видачі сертифіката лікаря-спеціаліста Супрун О.О. , що унеможливлює проведення
оцінки відповідності освітнім та кваліфікаційним вимогам. 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 02.07.2018 № 06/0207-М
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Володимира Великого, буд. 89, кв. 93
Ідентифікаційний код: 3200404360
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: 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, складені з порушенням вимог встановлених Типовою інструкцією з
діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 №55 (якщо документ
займає більше ніж один аркуш паперу, на наступний аркуш не можна переносити самі підписи).
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 02.07.2018 № 07/0207-М
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КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №3 ПОЛТАВСЬКОЇ

Місцезнаходження: м.Полтава, пров. Рибальський, буд. 10-В
Ідентифікаційний код: 38503159
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): зазначені в п.2 методи, що застосовуються в медичній
практиці за заявленими спеціальностями рекомендовано розмежувати за кожною спеціальністю
окремо та узгодити за спеціальністю "Організація і управління охороною здоров’я" основними
професійними завданнями і обов'язками, визначеними Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск № 78 "Охорона здоров'я", затверджений наказом
МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами); п.9 розділу «Кадрові вимоги» складений з
порушенням вимог п.25 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити відомості про лікарів (Лейс
Т.М., Мурадова Е.Б., Шевченко Т.М.), 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); крім цього,
рекомендовано узгодити задекларовану в графі 6-7 п.9-10 Відомостей інформацію щодо дати
видачі кваліфікаційних документів у фахівців (Чередніченко Т.В., Лійко О.А., Троян В.Б.). 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 05.07.2018 № 12/0507-М

23 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО ЛУБЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"

Місцезнаходження: Полтавська обл., м.Лубни, вул. Льва Толстого, буд. 18-А
Ідентифікаційний код: 38459524
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: інформація вказана в
п.10 поданих відомостей про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості)
не узгоджується з вимогами, встановленими п.24 Ліцензійних умов (рекомендуємо привести
у відповідність кваліфікацію молодших спеціалістів до вимог наказу МОЗ України від
23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою"). Після
усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії,
здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 05.07.2018 № 13/0507-М
Всього:

Начальник Управління ліцензування
та контролю якості надання
медичної допомоги

Бондар В.Є. (044) 200 08 17
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