ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
11.05.2018 № 903

Перелік ліцензіатів, яким відмовлено в залученні повідомлень про
зміну даних у документах, що додавалися до заяви про отримання
ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
1 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ЗДОРОВ'Я РОДИНИ"
Місцезнаходження: м.Львів, вул. Олександра Кониського, буд. 9, кв. 2 А
Ідентифікаційний код: 35327152
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики щодо доповнення переліку спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання
має намір провадити медичну практику у зв'язку з невідповідністю ліцензіата згідно з
поданими документами Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з
медичної практики, а саме: в поданих відомостях про стан матеріально-технічної бази
суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і
кваліфікаційного рівня (далі-Відомості): зазначені в п.2 методи, що застосовуються в
медичній практиці за заявленими спеціальностями рекомендовано узгодити з основними
професійними завданнями та обов'язками, визначеними Довідником кваліфікаційних
характеристик професій працівників. Випуск № 78 "Охорона здоров'я", затверджений
наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами); в п.9 Відомостей вказані неповні
реквізити кваліфікаційних документів лікарів; п.10 поданих Відомостей не відповідає
формі додатка 2 до Ліцензійних умов. Крім цього, наявна розбіжність спеціальностей між
повідомленням та Відомостями. Після усунення недоліків, що стали підставою для
відмови в залученні повідомлення про зміни даних, ліцензіат може повторно направити
відповідний пакет документів до органу ліцензування у спосіб та строк, визначені
Ліцензійними умовами.
Реєстраційне досьє від 10.04.2018 № сп/1127

2 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ КОРОСТИШІВСЬКОГО РАЙОНУ"
Місцезнаходження: Житомирська обл., м. Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 58
Ідентифікаційний код: 38947848
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики щодо перепрофілювання структурних підрозділів центру у зв'язку з
невідповідністю ліцензіата згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в поданих відомостях
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості): в п.7 Відомостей
не задекларовано інформацію за всіма заявленими в п.1 спеціальностями молодших
спеціалістів з медичною освітою. Крім цього, відповідно до п.10 Відомостей суб’єктом не
укомплектовано штат молодшими спеціалістами з медичною освітою відповідно до
заявлених спеціальностей в п.1, що не узгоджується з вимогами п.32 Ліцензійних умов
(рекомендовано: забезпечити наявність щонайменше одного медичного працівника,
зокрема з числа працюючих за сумісництвом, за кожною заявленою спеціальністю
молодших спеціалістів з медичною освітою за заявленими адресами провадження). Після

2
усунення недоліків, що стали підставою для відмови в залученні повідомлення про зміни
даних, ліцензіат може повторно направити відповідний пакет документів до органу
ліцензування у спосіб та строк, визначені Ліцензійними умовами.
Реєстраційне досьє від 11.04.2018 № сп/1131

3 ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА №2
Місцезнаходження: м.Хмельницький, проспект Миру, 61
Ідентифікаційний код: 14173394
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики щодо доповнення переліку спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання
має намір провадити медичну практику у зв'язку з невідповідністю ліцензіата згідно з
поданими документами Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з
медичної практики, а саме: п.7 поданих відомостей про стан матеріально-технічної бази
суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і
кваліфікаційного рівня не узгоджується з вимогами, що встановлені п.п. 5 п. 13
Ліцензійних умов (рекомендовано: узгодити наявний перелік обладнання, оснащення
відповідно до профілю, рівня надання медичної допомоги та заявленою спеціальністю, з
урахуванням рекомендацій, встановлених наказом МОЗ України від 31.10.2011 № 739
"Про затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного
призначення структурних підрозділів консультативно-діагностичного центру" та
зазначенням найменування виробника та моделі. Після усунення недоліків, що стали
підставою для відмови в залученні повідомлення про зміни даних, ліцензіат може
повторно направити відповідний пакет документів до органу ліцензування у спосіб та
строк, визначені Ліцензійними умовами.
Реєстраційне досьє від 11.04.2018 № сп/1132

4 ТОВАРИСТВО
"АРЕТЕУС"

З

ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м.Київ, пр-т П. Тичини, буд. 16/2, кв. 11
Ідентифікаційний код: 38648516
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики у зв'язку з невідповідністю ліцензіата згідно з поданими документами
Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в
поданих відомостях про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (даліВідомості): зазначені в п.2 методи, що застосовуються в медичній практиці за
спеціальністю «Організація і управління охороною здоров’я» рекомендовано узгодити з
основними професійними завданнями та обов'язками, визначеними Довідником
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск № 78 "Охорона здоров'я",
затверджений наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами); в п.9 Відомостей у
головного лікаря не задекларовано інформацію про реквізитим посвідчення щодо
присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії, що є підтвердженням відповідності
кваліфікації керівника кваліфікаційним вимогам, визначених Ліцензійними умовами.
Після усунення недоліків, що стали підставою для відмови в залученні повідомлення про
зміни даних, ліцензіат може повторно направити відповідний пакет документів до органу
ліцензування у спосіб та строк, визначені Ліцензійними умовами.
Реєстраційне досьє від 11.04.2018 № сп/1137
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5 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНТІПА
МЕДІКАЛ"
Місцезнаходження: м.Дніпро, ж/м Червоний Камінь, буд. 4
Ідентифікаційний код: 39622567
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики щодо доповнення переліку спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання
має намір провадити медичну практику у зв'язку з невідповідністю ліцензіата згідно з
поданими документами Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з
медичної практики, а саме: в поданих відомостях про стан матеріально-технічної бази
суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і
кваліфікаційного рівня (далі-Відомості): п.7 поданих Відомостей не узгоджується з
вимогами, що встановлені п.п. 5 п. 13 Ліцензійних умов (рекомендовано: узгодити
наявний перелік обладнання, оснащення відповідно до профілю, рівня надання медичної
допомоги та заявлених спеціальностей (кабінет лікаря з ультразвукової діагностики,
кабінет стоматологічного профілю), з урахуванням рекомендацій, встановлених наказом
МОЗ України від 31.10.2011 № 739 "Про затвердження табелів оснащення медичною
технікою та виробами медичного призначення структурних підрозділів консультативнодіагностичного центру" та наказом МОЗ України від 11.04.2005 №158 «Про затвердження
табелю оснащення обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога та зубного
техніка»; п.8 містить неповну інформацію щодо законодавчо регульованих засобів
вимірювальної техніки, які перебувають в експлуатації та підлягають метрологічній
повірці (рекомендовано: забезпечити своєчасну та повну повірку засобів вимірювальної
техніки, у тому числі, з урахуванням кількості та моделей, та враховуючи вимоги,
встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 №374 «Про
затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки,
що підлягають періодичній повірці» та наказу Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України від 13.10.2016 № 1747 «Про затвердження міжповірочних інтервалів
законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації,
за категоріями»). Крім цього звертаємо увапгу, що відповідно до Ліцензійного реєстру з
медичної практики, суб’єкту видано ліцензію за адресою провадження: м.Дніпро, ж/м
Червоний Камінь, буд. 4. Після усунення недоліків, що стали підставою для відмови в
залученні повідомлення про зміни даних, ліцензіат може повторно направити відповідний
пакет документів до органу ліцензування у спосіб та строк, визначені Ліцензійними
умовами.
Реєстраційне досьє від 12.04.2018 № сп/1153

6 КОМУНАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
"ЧЕРКАСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ
ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР" ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Черкаси, вул. Менделєєва, 7
Ідентифікаційний код: 02005639
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики у зв'язку з невідповідністю ліцензіата згідно з поданими документами
Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в
поданих відомостях про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (даліВідомості): п.1, п.2 Відомостей передбачає вказати спеціальності, а не посади
(рекомендовано: вказати спеціальності відповідно до номенклатури, затвердженої
наказами МОЗ України від 19.12.1997 № 359 "Про подальше удосконалення атестації
лікарів" (зі змінами), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 січня 1998 року за
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№ 14/2454 та 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); в п.2 Відомостей вказано неповну
адресу провадження медичної практики; в п.3, п.5т задекларовано інформацію з
незаявленої адреси ппровадження; графа 3 п.7 Відомостей передбачає вказати
найменування кабінетів із зазначенням спеціальностей, що будуть провадити в них
медичну практику; в п.7 Відомостей задекларовано інформацію не за всіма заявленими
спецуіальностями; п.8 містить неповну інформацію щодо законодавчо регульованих
засобів вимірювальної техніки, які перебувають в експлуатації та підлягають
метрологічній повірці (рекомендовано: забезпечити своєчасну та повну повірку засобів
вимірювальної техніки, у тому числі, вказати найменування установи, що здійснила
повірку, та враховуючи вимоги, встановлені постановою Кабінету Міністрів України від
04.06.2015 №374 «Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів
вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці» та наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України від 13.10.2016 № 1747 «Про затвердження
міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що
перебувають в експлуатації, за категоріями»); п.9, п.10 не містить інформацію про
фахівців, відповідно хдо заявлених в п.1 спеціальностей. Після усунення недоліків, що
стали підставою для відмови в залученні повідомлення про зміни даних, ліцензіат може
повторно направити відповідний пакет документів до органу ліцензування у спосіб та
строк, визначені Ліцензійними умовами.
Реєстраційне досьє від 12.04.2018 № сп/1154

7 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ДЕСНЯНСЬКОГО
РАЙОНУ М. КИЄВА
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Миколи Закревського, буд. 81/1
Ідентифікаційний код: 26188308
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики у зв'язку з невідповідністю ліцензіата згідно з поданими документами
Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в
поданих відомостях про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (даліВідомості): зазначені в п.2 методи, що застосовуються в медичній практиці за заявленими
спеціальностями рекомендовано узгодити з п.7, 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); зазначений в п.2 вид медичної
допомоги за заявленими спеціальностями рекомендовано узгодити з вимогами,
встановленими статтями 35¹-35² Основ законодавства України про охорону здоров’я; в
поданих Відомостях наявна неузгодженість інформації між п.4 та п.7 щодо структури
центру та його філій; гр.4 п.7 Відомостей не скрізь містить повну інформацію

відповідно до форми відомостей (рекомендовано: медичні вироби та вироби
медичного призначення необхідно вказати із зазначенням повного найменування
виробника, моделі, що дає можливість їх ідентифікувати); п.7 поданих Відомостей
рекомендовано привести у відповідність з вимогами, що встановлені п.п.5, 20 п. 13
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Ліцензійних умов (рекомендовано: узгодити наявний перелік медичного обладнання,
оснащення відповідно до профілю, рівня надання медичної допомоги та заявлених
спеціальностей з урахуванням рекомендацій, встановлених наказами МОЗ України від
05.06.1998 № 153 «Про затвердження табелів оснащення виробами медичного
призначення структурних підрозділів закладів охорони здоров'я», від 31.10.2011 № 739
"Про затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного
призначення структурних підрозділів консультативно-діагностичного центру", від
26.01.2018 № 148 «Про затвердження Примірного табеля матеріально-технічного
оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб – підприємців, які надають
первинну медичну допомогу», від 11.04.2005 №158 «Про затвердження табелю оснащення
обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога та зубного техніка»; відповідно до
задекларованої в п.7 Відомостей інформації, заклад охорони здоров’я та його філії не
забезпечено повним набором приміщень для проведення хірургічних втручань;
задекларовану в п.8 Відомостей інформацію про законодавчо регульовані засоби
вимірювальної техніки, які перебувають в експлуатації рекомендовано узгодити з
вимогами наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.10.2016
№ 1747 «Про затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів
вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями»); в п.9 Відомостей,
за адресою діяльності Центру, задекларовано інформацію про фахівця зі спеціальності, яка
не заявлена суб’єктом господарювання в п.2 (клінічна біохімія); у лікарів (Бакиєв М.Ф.,
Рудевич Б.В.) наявна неузгодженість інформації між посадами, на які вони зараховані та
наявними кваліфікаційними документами (рекомендовано: узгодити інформацію з
вимогами п.25 Ліцензійних умов). Крім цього, задекларована в п.9, п.10 Відомостей
інформація за адресою діяльності Центру та філій не узгоджується з вимогами п.32
Ліцензійних умов (рекомендовано: забезпечити наявність щонайменше одного медичного
працівника, зокрема з числа працюючих за сумісництвом, за кожною заявленою
спеціальністю відповідно до переліку спеціальностей, заявленого в п.2 Відомостей). П.10
Відомостей не відповідає формі додатка 2 до Ліцензійних умов. Відповідно до
задекларованої в п.10 Відомостей інформації, у молодшого спеціаліста з медичною
освітою Бойчука Д.М., наявна неузгодженість інформації між посадою, на яку він
зарахований та його освітніми документами (рекомендовано: узгодити інформацію з
вимогами п.26 Ліцензійних умов); в гр.6, гр.7 п.10 Відомостей задекларовано неповну
інформацію про спеціальність (рекомендовано: узгодити інформацію щодо спеціальності
за профілем діяльності «лабораторна справа»). Звертаємо увагу, у п.2 Відомостей заявлено
адресу провадження, інформація про яку відсутня в подальших пунктах (п.3, п.6, п.7, п.9,
п.10) та відомості про зазначену адресу відсутні в Ліцензійному реєстрі МОЗ України з
медичної практики. Крім цього, в поданих Відомостях задекларовано інформацію про ряд
лікарських спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою,
які не зазначалися суб’єктом господарювання у документах, що додавалися до заяви про
отримання ліцензії. Разом з тим, у відомостях відсутня інформація про ряд
спеціальностей, які були заявлені суб’єктом господарювання у документах, що додавалися
до заяви про отримання ліцензії.
Відповідно до підпункту 4 пункту 13 та абзацу третього пункту 9 Ліцензійних умов,
ліцензіат зобов’язаний провадити медичну практику за спеціальностями, які зазначалися в
документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії, або повідомленні про зміни та
виключно за місцем (місцями) її провадження, яке (які) зазначені у заяві про отримання
ліцензії та в документах, що додавалися до неї (з урахуванням внесених до них змін,
поданих ліцензіатом органові ліцензування).
Після усунення недоліків, що стали підставою для відмови в залученні
повідомлення про зміни даних, ліцензіат може повторно направити відповідний пакет
документів до органу ліцензування у спосіб та строк, визначені Ліцензійними умовами.
Реєстраційне досьє від 12.04.2018 № сп/1158
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8 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "КЛІНІКА НОВА"

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Шептицького, буд. 10
Ідентифікаційний код: 39496441
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики щодо доповнення переліку спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання
має намір провадити медичну практику у зв'язку з невідповідністю ліцензіата згідно з
поданими документами Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з
медичної практики, а саме: в поданих відомостях про стан матеріально-технічної бази
суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і
кваліфікаційного рівня (далі-Відомості): наявна розбіжність інформації щодо структури
медичного центру між п.4 тта п.7; в поданих Відомостях наявна неузгодженість
задекларованої інфопмації між п.2 та п.7 (рекомендовано: узгодити з вимогами п.14
Ліцензійних умов); п.6 Відомостей рекомендовано узгодити з вимогами п.21 Ліцензійних
умов; п.8 Відомостей зазначені не всі законодавчо регульовані засоби вимірювальної
техніки, які підлягають метрологічній повірці (рекомендовано: затвердити перелік засобів
вимірювальної техніки та вказати реквізити про повірку уповноваженими органами з
урахуванням вимог, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015
№374 «Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів
вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці» та наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України від 13.10.2016 № 1747 «Про затвердження
міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що
перебувають в експлуатації, за категоріями»). Після усунення недоліків, що стали
підставою для відмови в залученні повідомлення про зміни даних, ліцензіат може
повторно направити відповідний пакет документів до органу ліцензування у спосіб та
строк, визначені Ліцензійними умовами.
Реєстраційне досьє від 12.04.2018 № сп/1160

9 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "МЕВІЗ"

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м.Тернопіль, вул. Б.Хмельницького, буд. 23
Ідентифікаційний код: 41293142
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики щодо створення відокремленого структурного підрозділу медичного центру у
зв'язку з невідповідністю ліцензіата згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в повідромленні та
поданих відомостях про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня невірно
вказано адресу провадження діяльності (неіснуюча адреса). Після усунення недоліків, що
стали підставою для відмови в залученні повідомлення про зміни даних, ліцензіат може
повторно направити відповідний пакет документів до органу ліцензування у спосіб та
строк, визначені Ліцензійними умовами.
Реєстраційне досьє від 12.04.2018 № сп/1162/1
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10 КОМУНАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
"ЗНОБНОВГОРОДСЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ
МЕДИЦИНИ"
Місцезнаходження: Сумська обл., Середино-Будський р-н, смт Зноб-Новгородське,
вул. Шкільна, буд. 17
Ідентифікаційний код: 34205047
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики щодо створення відокремлених підрозділів у зв'язку з невідповідністю ліцензіата
згідно з поданими документами Ліцензійним умовам провадження господарської
діяльності з медичної практики, а саме: в поданих відомостях про стан матеріальнотехнічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його
освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості): п.1, п.2 Відомостей передбачає
вказати спеціальності, а не посади (рекомендовано: вказати спеціальності відповідно до
номенклатури, затвердженої наказами МОЗ України від 19.12.1997 № 359 "Про подальше
удосконалення атестації лікарів" (зі змінами), зареєстрованого у Міністерстві юстиції
України 14 січня 1998 року за № 14/2454 та 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, п.4 Відомостей відсутня
інформація, передбачена формою додатка 2 до Ліцензійних умов; в п.6 Відомостей
зазначені неповні реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкта
експертизи); в п.7 задекларовано інформацію про спеціальності, які не заявлені в п.1; в
гр.4 п.7 Відомостей відсутня інформація відповідно до форми відомостей (рекомендовано:
медичні вироби та вироби медичного призначення вказати із зазначенням повного
найменування виробника, моделі, що дає можливість їх ідентифікувати); п.7 Відомостей
містить інформацію про кабінети (приміщення) відносно яких суб’єктом не заявлено
відповідних спеціальностей та не укомплектовано штат; п.8 Відомостей не відповідає
формі додатка 2 до Ліцензійних умов та вказані неповні реквізити повірки (ким повірено);
в п.9 Відомостей відсутня інформація про лікарів за заявленими спеціальностями та
адресами провадження; в п.10 вказується інформація виключно про молодших спеціалістів
з медичною освітою; п.10 містить неповні реквізити кваліфікаційних документів фахівців;
кваліфікація молодших спеціалістів з медичною освітою не узгоджується з вимогами п.26
Ліцензійних умов. Звертаємо увагу, МОЗ України розроблено та розміщено на своєму
офіційному веб-сайті роз’яснення щодо «Деяких питань отримання ліцензії для надання
первинної медичної допомоги населенню». Після усунення недоліків, що стали підставою
для відмови в залученні повідомлення про зміни даних, ліцензіат може повторно
направити відповідний пакет документів до органу ліцензування у спосіб та строк,
визначені Ліцензійними умовами.
Реєстраційне досьє від 13.04.2018 № сп/1166

11 ФОП Гаєвська Олександра Володимирівна
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Академіка Єфремова, буд. 8А, кв. 148
Ідентифікаційний код: 3095215682
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
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практики щодо створення нової адреси провадження діяльності у зв'язку з невідповідністю
ліцензіата згідно з поданими документами Ліцензійним умовам провадження
господарської діяльності з медичної практики, а саме: в поданих відомостях про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням
його освітнього і кваліфікаційного рівня наявна неузгодженість задекларованої здобувачем
ліцензії інформації між п.5 та п.6 щодо дати оформлення документа, який надає право
користування приміщенням та дати отримання акта санітарно-епідеміологічного
обстеження об'єкта. Після усунення недоліків, що стали підставою для відмови в
залученні повідомлення про зміни даних, ліцензіат може повторно направити відповідний
пакет документів до органу ліцензування у спосіб та строк, визначені Ліцензійними
умовами.
Реєстраційне досьє від 13.04.2018 № сп/1168

12 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАНЦЕТ
ХХІ СТОРІЧЧЯ"
Місцезнаходження: м.Київ, Кловський узвіз, 11
Ідентифікаційний код: 36927275
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики щодо доповнення переліку спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання
має намір провадити медичну практику у зв'язку з невідповідністю ліцензіата згідно з
поданими документами Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з
медичної практики, а саме: в поданих відомостях про стан матеріально-технічної бази
суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і
кваліфікаційного рівня (далі-Відомості): зазначений в п.2 вид медичної допомоги за
заявленими спеціальностями рекомендовано узгодити з вимогами, встановленими
статтями 35¹-35² Основ законодавства України про охорону здоров’я; зазначені в гр.3 п.9
лікарські посади рекомендовано привести у відповідність з наказом МОЗ України від
28.10.2002р. №385 "Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських,
провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у
закладах охорони здоров'я". Після усунення недоліків, що стали підставою для відмови в
залученні повідомлення про зміни даних, ліцензіат може повторно направити відповідний
пакет документів до органу ліцензування у спосіб та строк, визначені Ліцензійними
умовами.
Реєстраційне досьє від 13.04.2018 № сп/1174

13 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДІКАЛ
СІТІ"
Місцезнаходження: Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, просп. Центральний, буд. 33 В
Ідентифікаційний код: 40272142
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики, у тому числі, щодо доповнення переліку спеціальностей, за якими суб’єкт
господарювання має намір провадити медичну практику, у зв'язку з невідповідністю
ліцензіата згідно з поданими документами Ліцензійним умовам провадження
господарської діяльності з медичної практики, а саме: в поданих відомостях про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням
його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі-Відомості): п.1, п.2 Відомостей передбачає
вказати спеціальності, а не посади (рекомендовано: вказати спеціальності відповідно до
номенклатури, затвердженої наказами МОЗ України від 19.12.1997 № 359 "Про подальше
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удосконалення атестації лікарів" (зі змінами), зареєстрованого у Міністерстві юстиції
України 14 січня 1998 року за № 14/2454 та 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 спеціальністю «Сестринська справа (операційна) 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); п.6 подано з порушенням п.21 Ліцензійних умов (зміна функціонального
призначення приміщень, перепланування, розширення площ, які використовуються у
лікувально-діагностичному процесі, розширення переліку лікарських спеціальностей і
спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою мають бути підтверджені
актом санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкта, виданим уповноваженим на це
органом (установою), у частині, в якій відбулися зазначені зміни); п.7 поданих Відомостей
не узгоджується з вимогами, що встановлені п.п. 5 п. 13 та п.п.20 п.13 Ліцензійних умов
(рекомендовано: узгодити наявний перелік обладнання, оснащення відповідно до профілю,
рівня надання медичної допомоги та заявлених спеціальностей, з урахуванням
рекомендацій, встановлених наказами МОЗ України від 31.10.2011 № 739 "Про
затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення
структурних підрозділів консультативно-діагностичного центру", від 26.01.2018 № 148
«Про затвердження Примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів
охорони здоров’я та фізичних осіб – підприємців, які надають первинну медичну
допомогу», від 05.06.1998 № 153 «Про затвердження табелів оснащення виробами
медичного призначення структурних підрозділів закладів охорони здоров'я»; п.8 містить
неповну інформацію щодо законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, які
необхідні для провадження медичної практики та перебувають в експлуатації і підлягають
метрологічній повірці (рекомендовано: забезпечити своєчасну та повну повірку засобів
вимірювальної техніки,враховуючи вимоги, встановлені постановою Кабінету Міністрів
України від 04.06.2015 №374 «Про затвердження переліку категорій законодавчо
регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці» та
наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.10.2016 № 1747 «Про
затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної
техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями»); в гр.6, гр.7 п.9 Відомостей
невірно задекларовано інформацію щолдо кваліфікаційних документів лікарів
(рекомендовано: вказати реквізити документів за встановленою формою, а саме: в гр.6
реквізити сертифікатів, в гр.7 реквізити посвідчень); зазначені в гр.3 п.9 лікарські посади
рекомендовано привести у відповідність з наказом МОЗ України від 28.10.2002р. №385
"Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад
та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я";
відповідно до задекларованої в п.9 Відомостей інформації, наявні лікарі, кваліфікація яких
не узгоджується з вимогами п.25 Ліцензійних умов (рекомендовано: кваліфікацію лікарів
привести у відповідність з вимогами наказу МОЗ України від 19.12.1997 № 359 "Про
подальше удосконалення атестації лікарів" (зі змінами), зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 14 січня 1998 року за № 14/2454); п.11 Відомостей не відповідаєь формі
додатка 2 до Ліцензійних умов. Після усунення недоліків, що стали підставою для відмови
в залученні повідомлення про зміни даних, ліцензіат може повторно направити
відповідний пакет документів до органу ліцензування у спосіб та строк, визначені
Ліцензійними умовами.
Реєстраційне досьє від 16.04.2018 № сп/1185
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14 КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ
"БЕРДЯНСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ"

РАДИ

Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Бердянськ, просп. Праці, буд. 6
Ідентифікаційний код: 39029713
Відмовити у залученні повідомлення про зміни даних у документах, що додавалися до
заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики щодо доповнення переліку спеціальностей, за якими провадиться медична
практика у зв'язку з невідповідністю ліцензіата згідно з поданими документами
Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної практики, а саме: в
п.7 (повністю), п.10 (частково) поданих відомостей про стан матеріально-технічної бази
суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і
кваліфікаційного рівня не задекларовано інформацію про молодших спеціалістів з
медичною освітою за заявленими в п.1 спеціальностями. Зауваження враховані частково,
після усунення недоліків, що стали підставою для відмови в залученні повідомлення про
зміни даних, ліцензіат може повторно направити відповідний пакет документів до органу
ліцензування у спосіб та строк, визначені Ліцензійними умовами.
Реєстраційне досьє від 16.04.2018 № сп/1188
Всього: 14 справ

Заступник Міністра

Бондар В.Є.. 200-08-17

Роман ІЛИК

