ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
16.08.2018 №1507

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 КОМУНАЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ
(УСТАНОВА,
"ШОСТКИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ"

ЗАКЛАД)

Місцезнаходження: Сумська обл., м.Шостка, вул. Щедріна, буд.1
Ідентифікаційний код: 01981514
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 тим, що наявна невідповідність інформації щодо адрес провадження
медичної практики ліцензіатом між поданими документами та даними, які наявні в
Ліцензійному реєстрі МОЗ України. При цьому в поданих документах задекларовано
алреси, які відсутні в реєстрі та натомість в документах відсутня інформація про адреси,
які наявні в Ліцензійному реєстрі (рекомендовано: узгодити інформацію щодо адрес
провадження медичної практики та вказати в повідомленні, які зміни відбулися в закладі).
Принагідно зазначаємо, в поданих відомостях про стан матеріально-технічної бази
суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і
кваліфікаційного рівня (далі-Відомості): в п.4 не задекларовано структуру закладу та його
підрозділів за адресами діяльності; п.6 Відомостей рекомендовано узгодити з вимогами
п.21-22 Ліцензійних умов. В розділі «Кадрові вимоги» Відомостей рекомендовано
задекларувати повні реквізити освітніх та кваліфікаційних документів лікарів та
молодших фахівців. 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 16.07.2018 № сп/2180

2 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 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 «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.7
поданих Відомостей не узгоджується з вимогами, що встановлені п.п. 5 п. 13 Ліцензійних
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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»; в гр.6, гр.7
п.9 Відомостей невірно задекларовано інформацію щодо 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. 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 17.07.2018 № сп/2197

3 ТОВАРИСТВО
"ДІАГНОСТИКА"

З

ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Героїв України, буд. 17
Ідентифікаційний код: 30644740
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 не
задекларовано (в п.7) інформацію про наявність переліку приміщень, які необхідні для
здійснення хірургічних втручань з дотриманням санітарно-епідеміологічних вимог. 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 17.07.2018 № сп/2203

4 ОЛЕКСАНДРІВСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ М.КИЄВА
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Шовковична, буд.39/1
Ідентифікаційний код: 01994095
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
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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.6 Відомостей рекомендовано узгодити з вимогами п.21-22 Ліцензійних умов;
графа 3 п.7 Відомостей передбачає вказати найменування кабінетів із зазначенням
спеціальностей, що будуть провадити в них медичну практику; в гр.7 п.9 Відомостей
задекларовано неповні реквізити кваліфікаційних документів; в гр.5 п.8 Відомостей не
зазначено реквізити документа про метрологічну повірку. 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 17.07.2018 № сп/2205

5 Національна
П.Л.Шупика

медична

академія

післядипломної

освіти

ім.

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Дорогожицька, 9
Ідентифікаційний код: 01896702
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.2 Відомостей складений з порушенням вимог п.11 Ліцензійних умов
(методи, що застосовуватимуться у медичній практиці, рекомендовано привести у
відповідність до основних професійних завдань та обов'язків, визначених Довідником
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я",
затвердженого та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі
змінами) та з урахуванням профілю і рівня надання медичної допомоги та розмежувати за
кожною спеціальністю окремо); у гр.3 п.7 Відомостей рекомендовано зазначити
найменування приміщень (кабінетів) із зазначенням лікарських спеціальностей та
спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою, що провадять в них медичну
практику; п.7 складений з порушенням вимог пп.5 п.13 та п.22 Ліцензійних умов
(рекомендовано забезпечити наявність медичного обладнання та виробів медичного
призначення, що необхідні для виконання обсягу медичної допомоги, передбаченої
уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, за переліком
спеціальностей, за якими провадитиметься медична практика, при цьому, перелік
оснащення із зазначенням повного найменування виробника та моделі рекомендовано
привести у відповідність до вимог наказу МОЗ України від 11.04.2005 №158 "Про
затвердження табелю оснащення обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога
та зубного техніка"); відсутня інформація щодо наявності кабінетів за всіма заявленими у
п.1 Відомостей спеціальностями; в п.7 та п.8 Відомостей відсутні законодавчо регульовані
засоби вимірювальної техніки, які необхідні для провадження господарської діяльності з
медичної практики (рекомендовано: забезпечити повний перелік засобів вимірювальної
техніки та задекларувати відомості про їх повірку 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». Заклад охорони здоров’я не забезпечений спеціалістами відповідно
до заявлених спеціальностей (рекомендуємо укомплектувати штат закладу відповідно до
заявлених спеціальностей з врахуванням вимог, встановлених п.32 Ліцензійних умов.
Після усунення недоліків, що стали підставою для відмови в залученні повідомлення про
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зміни даних, ліцензіат може повторно направити відповідний пакет документів до органу
ліцензування у спосіб та строк, визначені Ліцензійними умовами.
Реєстраційне досьє від 17.07.2018 № сп/2211

6 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРИЗМА13" ЛТД З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
Місцезнаходження: м.Київ, просп. Голосіївський, буд. 100/2
Ідентифікаційний код: 21649087
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.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); графа 3 п.7 Відомостей
передбачає вказати найменування кабінетів із зазначенням спеціальностей, що будуть
провадити в них медичну практику; гр.5 п.8 Відомостей містить неповні реквізити
документа про метрологічну повірку (рекомендовано: вказати найменування установи, що
здійснила повірку). 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 18.07.2018 № сп/2217

7 ФОП Шейко Наталія Олександрівна
Місцезнаходження: м.Полтава, вул. Марата, буд. 7А
Ідентифікаційний код: 2787707628
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.7 Відомостей рекомендовано узгодити з вимогами п.п.20 п.13 Ліцензійних
умов; в гр.6 п.9 Відомостей задекларовано неповні реквізити кваліфікаційних документів
(ким видано). Крім цього, повідомлення, що додається до Відомостей повинно бути
оформлене з урахуванням вимог частини дванадцятьої статті 15 Закону України «Про
ліцензування видів господарської діяльності» та підписане ліцензіатом. 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 18.07.2018 № сп/2225
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8 СЕРЕДИНО-БУДСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ
Місцезнаходження: Сумська обл., Середино-Будський р-н, м. Середина-Буда,
вул. Вокзальна, буд. 26
Ідентифікаційний код: 01981483
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 ( в частині застосування хірургічних втручань) 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). Пунктом 24 Ліцензійних умов встановлено, що медичну допомогу повинні
надавати особи, які відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, затвердженим МОЗ.
Відповідно до задекларованої в п.9 поданих Відомостей інформації, кваліфікація лікарів
(Кисельова К.О. (ким видано сертифікат), Сінельнік А.В., Новік Г.Д. Тимошенко С.В.,
Салівон Н.В., Дроцим М.В., Горпенко В.І.), не узгоджується з вимогами п.25 Ліцензійних
умов (рекомендовано: кваліфікацію лікарів привести у відповідність з вимогами наказу
МОЗ України від 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 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск № 78
"Охорона здоров'я", затверджений наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі
змінами)). 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 20.07.2018 № сп/2244
Всього: 8 справ

Заступник Міністра

Бондар В.Є.. 200-08-17
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