ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства
охорони здоров'я України

26.07.2018 № 1386
Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято рішення про
відмову в отриманні ліцензій на провадження господарської діяльності
з медичної практики
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ФОП Завороцька Наталія Олександрівна

Місце проживання: м.Київ, вул. Олени Пчілки, буд. 2, корпус А, кв. 89
Ідентифікаційний код: 2832003288
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 (додаток 2)
зазначена дата видачі сертифіката лікаря Замкової Л.В. (гр.6 п.9 Відомостей) не
узгоджується з датою видачі диплому (гр.5 п.9 Відомостей). Також повідомляємо, що
документи подано з порушенням вимог п.6 Ліцензійних умов, а саме: відсутній опис
документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії (додаток 3). Після усунення
причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач
ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 13.07.2018 № 01/1307-М

2

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА КОМУНАЛЬНА ЛІКАРНЯ
ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ"

Місцезнаходження: м.Тернопіль, вул. Шпитальна, буд. 2
Ідентифікаційний код: 02001297
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: недоліки не усунено. У
доданій до заяви відомості суб'єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі Відомості): 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 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, виключно за переліком спеціальностей, за якими провадитиметься медична
практика); при цьому, перелік оснащення із зазначенням повного найменування виробника
та моделі рекомендовано привести у відповідність до вимог наказу МОЗ України від
31.10.2011 №739 "Про затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами
медичного призначення структурних підрозділів консультативно-діагностичного центру");
розділ «Кадрові вимоги» складений з порушенням вимог п.32 Ліцензійних умов
(рекомендовано забезпечити наявність щонайменше одного медичного працівника, зокрема
з числа працюючих за сумісництвом, за заявленими спеціальностями в п.1 Відомостей; та
узгодити помади в п.10 згідно з вимогами 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");
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крім цього, 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 №1368/14635). 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 17.07.2018 № 01/1707-М
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ФОП Бодня Катерина Ігорівна

Місце проживання: м.Харків, просп. Московський, буд. 96-А, кв. 261
Ідентифікаційний код: 2109301767
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 07.09.2017, видана МОЗ України на провадження господарської діяльності з медичної
практики. Зауважуємо, що згідно з вимогами пп.10 п.13 Ліцензійних умов, у разі зміни
даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії,
ліцензіат зобов’язаний повідомляти орган ліцензування у місячний строк з дня настання
таких змін. Повідомлення про зміни даних надсилається убудь-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 18.07.2018 № 01/1807-М
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КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" СЛОВ'ЯНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження: Донецька обл., Слов'янський р-н, с. Рай-Олександрівка,
вул. Шкільна, буд. 61А
Ідентифікаційний код: 37643758
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.2 методи, що застосовуватимуться
у медичній практиці необхідно зазначити окремо по кожній заявленій спеціальності, та у
відповідності до основних професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я",
затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі
змінами); п.6 складений з порушенням вимог форми додатка 2 до Ліцензійних умов
(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 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 матеріальнотехнічного оснащення закладів охорони здоров'я та фізичних осіб - підприємців, які
надають первинну медичну допомогу", від 31.12.2009 №1095 "Питання організації роботи
кабінетів щеплень" та 31.10.2011 №739 "Про затвердження табелів оснащення медичною
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технікою та виробами медичного призначення структурних підрозділів консультативнодіагностичного центру"); гр.5 п.8 складена з порушенням вимог форми додатка 2 до
Ліцензійних умов (рекомендовано повно зазначити інформацію щодо реквізитів
документа про метрологічну повірку, а саме: ким видано); розділ «Кадрові вимоги»
складений з порушенням п.32 Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити наявність
щонайменше одного медичного працівника, зокрема з числа працюючих за сумісництвом,
за заявленими спеціальностями в п.1 Відомостей); п.10 складений з порушенням вимог
п.26, 32 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, посади привести у відповідність до 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"). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про
відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування
заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 13.07.2018 № 02/1307-М
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КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕЛЯТИНСЬКА МІСЬКА
НЕКОМЕРЦІЙНА ЛІКАРНЯ ПЛАНОВОГО ЛІКУВАННЯ ТА
РЕАБІЛІТАЦІЇ" ДЕЛЯТИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, смт Делятин,
вул. Луги, буд. 5
Ідентифікаційний код: 42096837
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 суб'єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості): п.7
складений з порушенням пп.5, 25 п.13 та п.36 Ліцензійних умов (при виконанні
хірургічних втручаннь рекомендовано дотримуватись встановлених норм щодо площ та
розташування приміщень у відповідності до ДБН В.2.2-10-2001 "Будинки і споруди.
Заклади охорони здоров'я", затверджених наказом Державного комітету будівництва,
архітектури та житлової політики України від 04.01.2001 №2 та ДСанПіН "Дезінфекція,
передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони
здоров'я", затверджених наказом МОЗ України від 11.08.2014 №552, зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 03.09.2014 за №1067/25844; при цьому, перелік оснащення
із зазначенням повного найменування виробника та моделі рекомендовано привести у
відповідність до вимог наказу МОЗ України від 31.10.2011 №734 "Про затвердження
табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення структурних
підрозділів лікарні планового лікування"); 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). 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 19.07.2018 № 02/1907-М
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КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
"КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"

Місцезнаходження: Донецька обл., Костянтинівський р-н, село Іванопілля,
вул. Садова, буд. 36 Б
Ідентифікаційний код: 37695958
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: недоліки не усунено.
Додані до заяви відомості суб'єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі Відомості) не підписані здобувачем ліцензії або уповноваженої ним особи. Крім цього, у
Відомості: 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 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
31.12.2009 №1095 "Питання організації роботи кабінетів щеплень"); 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 20.07.2018 № 02/2007-М
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ФОП Євчев Юрій Іванович

Місце проживання: Одеська обл., м.Ізмаїл, вул. Вакульського Олександра, буд. 32
Ідентифікаційний код: 2847107853
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: недоліки не усунено. У
доданій до заяви відомості про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою
згідно з додатком 2 до Ліцензійних умов (далі - Відомості): п.8 складений з порушенням
вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити всі засоби вимірювальної
техніки, що перебувають в експлуатації, 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, дата останньої повірки у гр.3-4 п.8 Відомостей не узгоджується з реквізитами
документа у гр.5 п.8 Відомостей та роком випуску у гр.6 п.7 Відмостей (рекомендовано
узгодити дотримуючись вимог встановлених наказом 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 13.07.2018 № 03/1307-М
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8

ФОП Шаль Вікторія Едуардівна

Місце проживання: м.Миколаїв, вул. Садова, буд. 35
Ідентифікаційний код: 2379913263
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.7 рекомендовано узгодити з вимогами 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
заявленою спеціальністю, при цьому, перелік оснащення із зазначенням повного
найменування виробника та моделі рекомендовано привести у відповідність до вимог
наказу МОЗ України від11.04.2005 №158 "Про затвердження табелю оснащення
обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога та зубного техніка" в частині
укомплектування стоматологічного кабінету допоміжним обладнанням для забезпечення
функціонування робочого місця лікаря-стоматолога. 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 19.07.2018 № 05/1907-М
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КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" ПОПІЛЬНЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Місцезнаходження: Житомирська обл., Попільнянський р-н, смт Попільня,
вул. Київська, буд. 40
Ідентифікаційний код: 41823453
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): виявлена розбіжність інформації про
спеціальності між п.1 та п.2 та між п.4 та п.7 (структура закладу охорони здоров’я не
узгоджується з переліком наявних приміщень); 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 17.07.2018 № 07/1707-М

10 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БРАТСЬКИЙ
РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО - САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" БРАТСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Миколаївська обл., Братський р-н, смт Братське,
вул. Чернишевського, буд. 49
Ідентифікаційний код: 38363607
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Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: 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 спеціальності в п.1-2
рекомендовано узгодити з номенклатурою молодших спеціалістів з медичною освітою
(додаток 1 до пункту 1.6 Положення про атестацію молодших спеціалістів з медичною
освітою, затвердженого наказом МОЗ України від 23.11.2007 №742, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за №1368/14635)); в п.2 методи, що
застосовуватимуться у медичній практиці необхідно зазначити окремо по кожній
заявленій спеціальності, та у відповідності до основних професійних завдань та обов'язків,
визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78
"Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від
29.03.2002 №117 (зі змінами); п.7 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 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 31.12.2009 №1095 "Питання організації роботи кабінетів щеплень"); у
гр.6 п.9 виявлена недостовірна інформація, що унеможливлює проведення оцінки
відповідності освітнім та кваліфікаційним вимогам; п.10 складений з порушенням вимог
п.26 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити відомості про відповідність молодших
спеціалістів з медичною освітою, кваліфікація яких відповідає вимогам наказів 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, та від
25.12.1992 №195 "Про затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних
закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і
фармацевтичною діяльністю"; крім цього, введені посади з незаявлених спеціальностей.
Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 17.07.2018 № 08/1707-М

11 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТОМАШПІЛЬСЬКИЙ
РАЙОННИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Вінницька обл., Томашпільський р-н, смт Томашпіль, вул. Ігоря
Гаврилюка, буд. 133
Ідентифікаційний код: 36331699
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 суб'єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості)
складені з порушенням форми додатка 2 до Ліцензійних умов (в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1105). Крім цього, у Відомості: наявна
розбіжність інформації про спеціальності медичних працівників між п.1 та п.2; при цьому,
зазначені в п.1 спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою рекомендовано
привести у відповідність до номенклатури (додаток 1 до пункту 1.6 Положення про
атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою, затвердженого наказом МОЗ
України від 23.11.2007 №742, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за
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№1368/14635); п.2 складений з порушенням вимог п.9 та п.11 Ліцензійних умов (необхідно
визначити вид медичної допомоги виходячи зі змісту статті 35 Основ законодавства
України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №4, ст. 19; 2007
р., №33, ст. 440); та зазначити інформацію про методи, що застосовуватимуться у медичній
практиці за заявленими спеціальностями в п.1 Відомостей, у відповідності 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 пп.25 п.13 Ліцензійних
умов (рекомендовано дотримуватись Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні
вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення
рентгенологічних процедур", затверджених наказом МОЗ України від 04.06.2007 №294,
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07.11.2007 №1256/14523, із змінами і
доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 22.09.2017 №1126); 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
31.12.2009 №1095 "Питання організації роботи кабінетів щеплень" та від 26.12.2018 №148
"Про затвердження Примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів охорони
здоров'я та фізичних осіб - підприємців, які надають первинну медичну допомогу"); крім
цього, згідно з п.22 Ліцензійних умов необхідно забезпечити наявність медичного
обладнання та виробів медичного призначення виключно за переліком спеціальностей, за
якими провадитиметься медична практика (наявні кабінети та оснащення щодо яких не
заявлені спеціальності); п.8 складений з порушенням вимог пп.7 п.13 Ліцензійних умов
(рекомендовано зазначити всі засоби вимірювальної техніки, що перебувають в
експлуатації, згідно з п.7 Відомостей та Переліком категорій законодавчо регульованих
засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 №374); крім цього, у гр.7 п.8
необхідно повно зазначити інформацію щодо реквізитів документа про метрологічну
повірку, а саме: номер, дата, ким видано; розділ «Кадрові вимоги» складений з порушенням
п.32 Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити наявність щонайменше одного
медичного працівника, зокрема з числа працюючих за сумісництвом, за заявленими
спеціальностями в п.1 Відомостей); при цьому, в п.9-10 наявні медичні працівники
кваліфікація яких не відповідає вимогам наказів МОЗ України від 19.12.1997 №359 "Про
подальше удосконалення атестації лікарів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
14.01.1998 за №14/2454 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від
02.10.2015 № 650) та від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з
медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за
№1368/14635; крім цього, в п.10 відсутня гр.7 (відомості про посвідчення), 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 17.07.2018 № 09/1707-М

12 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"КОРЮКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" КОРЮКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Корюківський р-н, м.Корюківка,
вул. Шевченка, буд. 101
Ідентифікаційний код: 40377781
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Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: недоліки не усунено.
У доданій до заяви відомості суб'єкта господарювання про стан матеріально-технічної
бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі Відомості): 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"). Після
усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 17.07.2018 № 10/1707-М

13 СЕРЕДИНО-БУДСЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ
Місцезнаходження: Сумська обл., Середино-Будський р-н, м.Середина-Буда,
вул. Вокзальна, буд. 29
Ідентифікаційний код: 42124853
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 суб'єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості):
наявна розбіжність інформації між п.1 та п.2; 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.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 17.07.2018 № 11/1707-М

14 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: недоліки не усунено.
У доданій до заяви відомості суб'єкта господарювання про стан матеріально-технічної
бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі Відомості): 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",
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зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01.1998 за №14/2454 (із змінами і
доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 02.10.2015 № 650)).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 19.07.2018 № 11/1907-М

15 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІВНЕНСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
РІВНЕНСЬКОЇ РАЙОНННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Рівненська обл., Рівненський р-н, село Нова Українка,
вул. Приходька, буд. 50А
Ідентифікаційний код: 38492302
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 суб'єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (додаток 2 до
Ліцензійних умов) (далі - Відомості): п.2 складений з порушенням вимог п.9 та п.11
Ліцензійних умов (необхідно визначити вид медичної допомоги виходячи зі змісту статті
35 Основ законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради
України, 1993 р., №4, ст. 19; 2007 р., №33, ст. 440); при цьому, методи, що
застосовуватимуться у медичній практиці, рекомендовано привести у відповідність до
основних професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та
впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами) та з
урахуванням матеріально-технічної бази в п.7 Відомостей); п.6 складений з порушенням
вимог форми додатка 2 до Ліцензійних умов (необхдно 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 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 31.10.2011 №739
"Про затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного
призначення структурних підрозділів консультативно-діагностичного центру" та від
26.12.2018 №148 "Про затвердження Примірного табеля матеріально-технічного
оснащення закладів охорони здоров'я та фізичних осіб - підприємців, які надають
первинну медичну допомогу"); 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); крім цього, в п9 -10 виявлено відомості про м едичних працівників
кваліфікація яких не відповідає вимогам наказів МОЗ України від 19.12.1997 №359 "Про
подальше удосконалення атестації лікарів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 14.01.1998 за №14/2454 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом МОЗ
України від 02.10.2015 № 650), від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших
спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
12.12.2007 за №1368/14635, та від 25.12.1992 №195 "Про затвердження Переліку вищих і
середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають
право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю". Після усунення причин, що
стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії
може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 16.07.2018 № 12/1607-М
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16 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ
РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: Донецька обл., Олександрівський р-н, смт Олександрівка,
вул. Навчальна, буд. 8А
Ідентифікаційний код: 37980334
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 суб'єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості): п.2
складений з порушенням вимог п.9 та п.11 Ліцензійних умов (необхідно визначити вид
медичної допомоги виходячи зі змісту статті 35 Основ законодавства України про
охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №4, ст. 19; 2007 р., №33, ст.
440); та зазначити окремо інформацію про 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", затвердженого та впровадженого в дію
наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами) та з урахуванням профілю і рівня
надання медичної допомоги); в п.6 відсутні реквізити акта санітарно-епідеміологічного
обстеження об'єкта, форма якого затверджена наказом МОЗ України від 11.07.2000 №160;
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
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"); 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); в п.9 наявні відомості про відповідність
освітнім та кваліфікаційним вимогам не медичних працівників; 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 19.07.2018 № 13/1907-М

17 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ВИСОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА ЛІКАРСЬКА АМБУЛАТОРІЯ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ"
ВИСОКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНЯХІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Житомирська обл., Черняхівський р-н, село Високе, вул. Чеська,
буд. 34
Ідентифікаційний код: 36907949
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Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: у доданій до заяви
відомості суб'єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості):
наявна розбіжність інформації між п.1 та п.2 (в п.1 Відомостей відсутня "Організація і
управління охороною здоров'я"); гр.4 п.7 складена з порушенням вимог форми додатка 2
до Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити повне найменування виробника та моделі
наявного оснащення); 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 13.07.2018 № 1307/01-М

18 ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3039 НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
Місцезнаходження: м.Миколаїв, вул. 1-Госпітальна, буд. 2
Ідентифікаційний код: 23313925
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 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). 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 19.07.2018 № 14/1907-М

19 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2"
КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Мусоргського,
буд. 32А
Ідентифікаційний код: 37862093
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 суб'єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості): 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 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 31.12.2009
№1095 "Питання організації роботи кабінетів щеплень"); п.8 складений з порушенням
вимог форми додатка 2 до Ліцензійних умов (в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 27.12.2017 №1105) та наказу Мінекономрозвитку від 13.10.2016 №1747 "Про
затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної
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техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями"; в п.9 наявні медичні працівники
кваліфікація яких не відповідає вимогам наказу МОЗ України від 19.12.1997 №359 "Про
подальше удосконалення атестації лікарів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 14.01.1998 за №14/2454 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом МОЗ
України від 02.10.2015 № 650); крім цього, у гр.6-7 п.9 виявлена недостовірна інформація
(Тарасюк Г.О.), що унеможливлює проведення оцінки відповідності освітнім та
кваліфікаційним вимогам); 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 (рекомендовано
дотримуватись вимог наказу МОЗ України від 25.05.2006 №319 "Про затвердження норм
робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров'я", зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 09.06.2006 за №696/12570, із змінами і доповненнями,
внесеними наказом МОЗ України від 28.08.2006 №580). Після усунення причин, що стали
підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може
повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 16.07.2018 № 15/1607-М

20 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ГАДЯЦЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" ГАДЯЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Полтавська обл., Гадяцький р-н, м.Гадяч, вул. Лохвицька, буд. 1
Ідентифікаційний код: 38319453
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 суб'єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) 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 17.07.2018 № 16/1707-М

21 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ХОРОШІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ ХОРОШІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ"
Місцезнаходження: Житомирська обл., Хорошівський р-н, смт Хорошів,
вул. Шевченка, буд. 42
Ідентифікаційний код: 38215258
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 (Відомості Верховної Ради
України, 1993 р., №4, ст. 19; 2007 р., №33, ст. 440)); п.6 складений з порушенням вимог
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форми додатка 2 до Ліцензійних умов (враховуючи заявлені спеціальності в п.1
Відомостей рекомендовано зазначити реквізити акта санітарно-епідеміологічного
обстеження об'єкта, форма якого затверджена наказом МОЗ України від 11.07.2000 №160).
Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її
отримання.
Реєстраційне досьє від 16.07.2018 № 1607/01-М

22 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ВЕЛИКОБАГАЧАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ВЕЛИКОБАГАЧАНСЬКОЇ
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: рішення про видачу
ліцензії затверджено наказом МОЗ України від 12.07.2018 №1306 "Про ліцензування
медичної практики" (http://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/Ліцензійний реєстр/lp_vy_2018-0712.pdf). Звертаємо увагу, 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 16.07.2018 № 1607/04-М

23 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА
ПОЛІКЛІНІКА" МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Вінницька обл., м.Могилів-Подільський, вул. Київська, буд. 44
Ідентифікаційний код: 05484405
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) cкладені з порушенням наказу МОЗ
України від 30.12.1993 №260 "Про організацію і вдосконалення фізіотерапевтичної
допомоги населенню України" (зі змінами) (керівництво роботою фізкабінету повинно
здійснюватись лікарем-фізіотерапевтом). Крім цього, у Відомостях: 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 11.04.2005 №158 "Про затвердження табелю оснащення
обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога та зубного техніка", при цьому,
забезпечивши наявність, доступність та укомплектованість аптечок для надання
невідкладної медичної допомоги); 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
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удосконалення атестації лікарів" (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 14.01.1998 за №14/2454, від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших
спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
12.12.2007 за №1368/14635, та від 25.12.1992 №195 "Про затвердження Переліку вищих і
середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають
право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю"); крім цього, гр.4 п.9 та гр.6 п.10
складені з порушенням вимог форми додатка 2 до Ліцензійних умов, 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 16.07.2018 № 1607/05-М

24 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ЛОХВИЦЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ ЛОХВИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Полтавська обл., Лохвицький р-н, м.Лохвиця, вул. Незалежності,
буд. 4
Ідентифікаційний код: 37953735
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 суб'єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості)
складені з порушенням вимог форми додатка 2 до Ліцензійних умов (в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1105). Крім цього, у Відомостях: 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 наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117
(зі змінами), та з урахуванням профілю і рівеня надання медичної допомоги); п.7 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"); 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, та з
урахуванням вимог наказу Мінекономрозвитку від 13.10.2016 №1747 "Про затвердження
міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що
перебувають в експлуатації, за категоріями"); в п.9 відсутні відомості про відповідність
освітнім та кваліфікаційним вимогам керівника закладу охорони здоров’я; у гр.6 п.10
виявлено недостовірні відомості щодо свідоцтва про проходження підвищення кваліфікації,
що унеможливлює проведення оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам згідно з
наказом 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; крім цього, п.10 складений з порушенням вимог п.32 Ліцензійних умов
(посади рекомендовано привести у відповідність згідно з наказом 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"). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття
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рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 17.07.2018 № 17/1707-М

25 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЛАВУТСЬКИЙ ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
СЛАВУТСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м.Славута, вул. Ярослава Мудрого, буд. 29
Ідентифікаційний код: 38358026
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: у доданій до заяви
відомості про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з
додатком 2 до Ліцензійних умов (далі - Відомості): в п.1 заявлені спеціальності щодо яких
необхідно зазначити реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта,
форма якого затверджена наказом МОЗ України від 11.07.2000 №160 (в п.6 Відомостей
інформація відсутня); розділ «Кадрові вимоги» складений з порушенням п.32 Ліцензійних
умов (заклад охорони здоров'я не забезпечений медичними працівниками за заявленою
спеціальністю молодших спеціалістів з медично освітою "Лабораторна справа (клініка)"; в
п.10 наявні медичні працівники кваліфікація яких не відповідає вимогам 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
(Тимчук О.В.); крім цього, у гр.5 п.10 не скрізь зазначена спеціальність, що
унеможливлює проведення оцінки відповідності освітнім та кваліфікаційним вимогам
(Вергелес Т.П., Дзюбак Є.О., Кондратюк А.Ю., Мартинюк Г.І.). Після усунення причин,
що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач
ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 17.07.2018 № 1707/01-М

26 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
БУЧАНСЬКИЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР"
БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Київська обл., м.Буча, вул. Польова, буд. 21/10
Ідентифікаційний код: 42081679
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 суб'єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості)
складені з порушенням форми додатка 2 до Ліцензійних умов (в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1105). Крім цього, у Відомості: відсутня дата
їх підписання здобувачем ліцензії або уповноваженої ним особи; 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 наявної матеріально-технічної
бази в п.7 Відомостей); в п.7 наявні приміщення та їх оснащення не розмежовано щодо
функціонального призначення (перелік оснащення із зазначенням повного найменування
виробника та моделі рекомендовано привести у відповідність до вимог наказу МОЗ
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України від 31.10.2011 №739 "Про затвердження табелів оснащення медичною технікою
та виробами медичного призначення структурних підрозділів консультативнодіагностичного центру"). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття
рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 17.07.2018 № 1707/03-М

27 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДРАБІВСЬКИЙ
ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
ДРАБІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: Черкаська обл., Драбівський р-н, смт Драбів, вул. Садова, буд. 1
Ідентифікаційний код: 39030603
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 (далі - Відомості),
розділ "Кадрові вимоги" складний з порушенням вимог форми додатка 2 до Ліцензійних
умов (у гр.5-7 п.9-10 не скрізь зазначені повні відомості, що унеможливлює проведення
оцінки відповідності освітнім та кваліфікаційним вимогам). 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. Крім цього,
п.9 Відомостей 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). Після усунення
причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії,
здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 17.07.2018 № 1707/04-М

28 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
БРУСИЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Житомирська обл., Брусилівський р-н, смт Брусилів,
вул. Лермонтова, буд. 41
Ідентифікаційний код: 38395246
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 суб'єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) не
підписані уповноваженою на це особою. Крім цього, у Відомостях: наявна розбіжність
інформації між п.1, п.2 та п.9 стосовно спеціальностей, за якими провадитиметься
медична практика; при цьому, п.2 складений з порушенням вимог п.11 Ліцензійних умов
(методи, що застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими спеціфльностями
рекомендовано зазначити окремо за заявленими привести у відповідність до основних
професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних
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характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого
наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами), та з урахуванням профілю і
рівеня надання медичної допомоги); гр.4 п.7 складена з порушенням вимог форми додатка
2 до Ліцензійних умов (рекомендовано скрізь зазначити повне найменування виробника та
моделі наявного оснащенням); розділ «Кадрові вимоги» складений з порушенням вимог
п.32 Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити наявність щонайменше одного
медичного працівника, зокрема з числа працюючих за сумісництвом, за заявленими
спеціальностями в п.1 Відомостей); 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 №1368/14635); у гр.4 п.9 невірно зазначена зайнятість,
враховуючи наявні в п.11 відомості в про стаж роботи керівника. Після усунення причин,
що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач
ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 17.07.2017 № 1707/07-М

29 КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА ПАНЮТИНСЬКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ
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: недоліки не усунено.
У доданій до заяви відомості суб'єкта господарювання про стан матеріально-технічної
бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі Відомості): в п.1, п.2 та п.7 необхідно зазначати спеціальності медичних працівників
згідно з номенклатурою лікарських спеціальностей, затвердженої наказом МОЗ України
від 19.12.1997 №359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 14.01.1998 за №14/2454 (із змінами і доповненнями,
внесеними наказом МОЗ України від 02.10.2015 № 650) та номенклатурою спеціальностей
молодших спеціалістів з медичною освітою (додаток 1 до пункту 1.6 Положення про
атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою, затвердженого наказом МОЗ
України від 23.11.2007 №742, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2007
за №1368/14635); гр.4 п.7 складена з порушенням вимог форми додатка 2 до Ліцензійних
умов (рекомендовано зазначити повне найменування виробника та моделі наявного
оснащення); 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). 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 19.07.2018 № 18/1907-М

30 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЧУДНІВСЬКИЙ
ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
ЧУДНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Житомирська обл., Чуднівський р-н, м. Чуднів,
вул. Житомирська, буд. 15
Ідентифікаційний код: 38500540
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Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: у доданій до заяви
відомості про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою згідно з
додатком 2 до Ліцензійних умов (далі - Відомості): в п.1 зазначена спеціальність "медична
статистика", яка відсутня в номенклатурі 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; в п.2 невірно зазначена інформація про методи, що застосовуватимуться у
медичній практиці (необхідно зазначити окремо по кожній заявленій спеціальності в п.1
Відомостей, згідно з 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.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); крім цього, гр.5 п.8 складена з порушенням вимог форми додатка 2
до Ліцензійних умов (рекомендовано повно зазначити інформацію щодо реквізитів
документа про метрологічну повірку, а саме: номер, дата, ким видано); 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); крім цього, в п.9 наявне
дублювання інформації між гр.6 та гр.7, що унеможливлює проведення оцінки
відповідності освітнім та кваліфікаційним вимогам; п.10 складений з порушенням вимог
п.32 Ліцензійних умов (не введені посади лаборанта та медичного статистика).
Інформуємо також, що зазначена нумерація пунктів Відомостей не відповідає формі
додатка 2 до Ліцензійних умов (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від
27.12.2017 № 1105). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення
про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу
ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 18.07.2018 № 1807/03-М

31 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №7"
КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Каткова, буд. 2
Ідентифікаційний код: 37862122
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,
11 Ліцензійних умов (визначити вид медичної допомоги виходячи зі змісту статті 35 Основ
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законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р.,
№4, ст. 19; 2007 р., №33, ст. 440); та привести у відповідність методи, що
застосовуватимуться у медичній практиці, 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.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); в п.9 наявні медичні працівники кваліфікація яких не
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 (Войцеховська Н.В., Сидорець С.М., ); крім цього, у гр.6
п.9 виявлено недостовірні відомості щодо дати видачі сертифіката (Скобліков О.М.) та у
гр.7 п.9 відсутня дата видачі посвідчення (Істранова О.В.), що унеможливлює проведення
оцінки відповідності освітнім та кваліфікаційним вимогам; в п.10 наявні медичні
працівники кваліфікація яких не 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 (Риженко О.В.). Після усунення
причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач
ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 18.07.2018 № 1807/05-М

32 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Сумська обл., Охтирський р-н, смт Чупахівка,
вул. Воздвиженська, буд. 23
Ідентифікаційний код: 41861296
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 суб'єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості):
наявна розбіжність інформації між п.1 та п.2 (в п.1 Відомостей відсутня "Організація і
управління охороною здоров'я"); 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 (Відомості Верховної Ради України, 1993 р.,
№4, ст. 19; 2007 р., №33, ст. 440)); п.2 складений з порушенням вимог п.11 Ліцензійних
умов (методи, що застосовуватимуться у медичній практиці за заявленими
спеціальностями в п.1 Відомостей, 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.6 складений з порушенням
вимог форми додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити реквізити акта
санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта, форма якого затверджена наказом МОЗ
України від 11.07.2000 №160); гр.5 п.8 складена з порушенням вимог форми додатка 2 до
Ліцензійних умов (рекомендовано повно зазначити інформацію щодо реквізитів
документа про метрологічну повірку, а саме: номер, дата, ким видано); п.10 складений з
порушенням вимог п.26 Ліцензійних умов (рекомендовано зазначити відомості про
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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 18.07.2018 № 1807/07-М

33 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПРОФІ-МЕД 2000"
Місцезнаходження: Київська обл., м.Ірпінь, вул. Грибоєдова, буд. 2, офіс 56
Ідентифікаційний код: 40401253
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 суб'єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (додаток 2) складені з
порушенням постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.1993 №245 "Про роботу за
сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій" та спільного
наказу Мінпраці, Мін'юсту та Мінфіну від 28.06.1993 №43 "Про затвердження Положення
про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і
організацій" (працівник бюджетної установи, що виконує обов’язки за керівною посадою
не може працювати за сумісництвом). Після усунення причин, що стали підставою для
прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати
до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 18.07.2018 № 1807/09-М

34 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "КОЛОМИЙСЬКИЙ МІСЬКИЙ
ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, м. Коломия,
вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 32
Ідентифікаційний код: 39007143
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 суб'єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості): п.2
складений з порушенням вимог п.9 та п.11 Ліцензійних умов (необхідно визначити вид
медичної допомоги виходячи зі змісту статті 35 Основ законодавства України про
охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №4, ст. 19; 2007 р., №33, ст.
440); та 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), з урахуванням профілю і рівня надання медичної допомоги); в п.6 відсутні
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 п.13
Ліцензійних умов (перелік оснащення із зазначенням повного найменування виробника та
моделі рекомендовано привести у відповідність до вимог наказів МОЗ України від
26.12.2018 №148 "Про затвердження Примірного табеля матеріально-технічного
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оснащення закладів охорони здоров'я та фізичних осіб - підприємців, які надають
первинну медичну допомогу" та від 31.12.2009 №1095 "Питання організації роботи
кабінетів щеплень"); 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). 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 19.07.2018 № 1907/01-М

35 ФОП Скок Юлія Ігорівна
Місце проживання: Донецька обл., м.Костянтинівка, вул. Ломоносова, буд. 101, кв. 26
Ідентифікаційний код: 3201902848
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): задекларовану в п.7 Відомостей
інформацію про перелік оснащення рекомендовано узгодити з вимогами п.п.5 п.13 та п.22
та забезпечити наявність медичного обладнання та виробів медичного призначення, що
необхідні для виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої уніфікованими
клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України; п.9 розділу «Кадрові вимоги»
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 19.07.2018 № 1907/03-М

36 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
ЖИТОМИРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Житомирська обл., Житомирський р-н, село Станишівка,
Шосе Сквирське, буд. 3
Ідентифікаційний код: 40953405
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 суб'єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості) 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 19.07.2018 № 1907/09-М
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37 МАЛОКАТЕРИНІВСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "РУКАВИЧКА"
МАЛОКАТЕРИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження: м.Запоріжжя, смт Малокатеринівка, вул. Юності, буд. 51
Ідентифікаційний код: 35815759
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 суб'єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (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
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №4, ст. 19; 2007 р., №33, ст. 440)); п.6
складений з порушенням вимог форми додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано
зазначити реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта, форма якого
затверджена наказом МОЗ України від 11.07.2000 №160). 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 19.07.2018 № 1907/16-М

38 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Апостолівський р-н, м.Зеленодольськ,
вул. Спортивна, буд. 2
Ідентифікаційний код: 13470061
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 (Відомості Верховної Ради
України, 1993 р., №4, ст. 19; 2007 р., №33, ст. 440)); крім цього, гр.4 п.7 складена з
порушенням вимог форми додатка 2 до Ліцензійних умов (рекомендовано скрізь
зазначити повне найменування виробника та моделі наявного оснащення). Після усунення
причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії,
здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про її отримання.
Реєстраційне досьє від 19.07.2018 № 1907/28-М

39 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МВ ЕСТЕТІК"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Анрі Барбюса, буд. 51/1-А, нежиле приміщення 1000
Ідентифікаційний код: 41592888
Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: недоліки не усунено.
Додані до заяви відомості про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, за формою
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згідно з додатком 2 до Ліцензійних умов (далі - Відомості) складені з порушенням вимог
наказу МОЗ України від 30.12.1993 №260 "Про організацію і вдосконалення
фізіотерапевтичної допомоги населенню України" (зі змінами). Звертаємо увагу, що
керівництво роботою кабінетів у яких проводяться фізіотерапевтичні процедури повинно
здійснюватись лікарем-фізіотерапевтом. При цьому, згідно з вимогами Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я",
затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі
змінами): 1) фізіотерапевтичні процедури за призначенням лікаря (гідро- та
електропроцедури, теплогрязелікування тощо) повинна виконувати сестра медична з
фізіотерапії; 2) на посаду медичної сестри, що проводить масаж, призначається медичний
працівник із закінченою середньою медичною освітою, який має спеціальну підготовку з
лікувального масажу. Інформуємо також, що згідно з наявною інформацією в п.11
Відомостей 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 (рекомендовано дотримуватись вимог наказу МОЗ України від 25.05.2006
№319 "Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів та установ
охорони здоров'я", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.06.2006 за
№696/12570, із змінами і доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 28.08.2006
№580). Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у
видачі ліцензії, здобувач ліцензії може повторно подати до органу ліцензування заяву про
її отримання.
Реєстраційне досьє від 19.07.2018 № 1907/29-М

40 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"МИРГОРОДСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ" МИРГОРОДСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Місцезнаходження: Полтавська обл., Миргородський р-н, село Гаркушинці,
вул. Центральна, буд. 7
Ідентифікаційний код: 38381474
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 суб'єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі - Відомості): п.2
складений з порушенням вимог п.9 та п.11 Ліцензійних умов (рекомендовано визначити
вид медичної допомоги виходячи зі змісту статті 35 Основ законодавства України про
охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №4, ст. 19; 2007 р., №33, ст.
440); та узгодити методи, що застосовуватимуться у медичній практиці за заяленими
спеціальностями, відповідно до основних професійних завдань та обов'язків, визначених
Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона
здоров'я", затвердженого наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами), з
урахуванням профілю і рівня надання медичної допомоги); п.6 складений з порушенням
вимог форми додатка 2 до Ліцензійних умов (в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 27.12.2017 №1105) (рекомендовано зазначити реквізити акта санітарноепідеміологічного обстеження об'єкта, форма якого затверджена наказом МОЗ України від
11.07.2000 №160); п.7 складений з порушенням вимог пп.25 п.13 Ліцензійних умов
(рекомендовано дотримуватись ДСанПіН "Гігієнічні вимоги до влаштування та
експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур",
затверджених наказом МОЗ України від 04.06.2007 №294, зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 07.11.2007 №1256/14523 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом
МОЗ України від 22.09.2017 №1126)); крім цього, п.7 складений з порушенням пп.5 п.13
Ліцензійних умов (перелік оснащення із зазначенням повного найменування виробника та
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моделі рекомендовано привести у відповідність до вимог наказів 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 31.12.2009 №1095 "Питання організації роботи
кабінетів щеплень"); у гр.5 п.8 необхідно зазначати ким видано документ про
метрологічну повірку. 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 19.07.2018 № 20/1907-М
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