ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
08.11.2018 № 2045

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 ФОП Гапченко Валерій Володимирович
Місцезнаходження: м.Суми, пр-т М. Лушпи, буд. 7, кв. 38
Ідентифікаційний код: 2359904071
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 адреси провадження діяльності (м.Суми, вул. І.Сірка, буд. 3) 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.2 Відомостей
складений зпорушенням 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); в п.7 рекомендовано узгодитии інформацію щодо
забезпечення оснащення та відповідного набору приміщень для провадження медичної
практики за спеціальністю «Рентгенологія». 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 11.10.2018 № сп/3067

2 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФЛОРІС-С"
Місцезнаходження: м. Суми, просп. М. Лушпи, буд. 7, кв.38
Ідентифікаційний код: 34933234
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 структурного підрозділу за адресою: Сумська обл.,
Білопільський р-н, смт Миколаївка, вул. Поповича, буд. 33 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: 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), від 07.09.1993 №148 «Про підвищення кваліфікації молодших
спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою», зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 31.12.1993 року за № 206 та Довіднику кваліфікаційних характеристик
професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженому та впровадженого в
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дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами). При цьому рекомендуємо
узгодити методи, що будуть застосовуватися молодшими спеціалістами з медичною
освітою з урахуванням профілю діяльності. 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 11.10.2018 № сп/3068

3 ТАЛЬНІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ
Місцезнаходження: Черкаська обл., м.Тальне, вул. Попова-Гертлейна, 65-а
Ідентифікаційний код: 02005450
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 в поданому повідомленні відсутні відомості про відповідність
головного лікаря кваліфікаційним вимогам, що є вимогою п.28 Ліцензійних умов. Отже,
дані щодо кваліфікації головного лікаря рекомендовано зазначити у формі додатка 2
(Відомості про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня). 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 11.10.2018 № сп/3079/1

4 ФОП Хомишин Сергій Володимирович
Місцезнаходження: м.Житомир, бульвар Польський, буд. 13, кв. 95
Ідентифікаційний код: 3275518377
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: зазначені в
п.2 методи, що застосовуються в медичній практиці за заявленою спеціальністю
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) з урахуванням профіля та рівня надання медичної допомоги.
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 12.10.2018 № сп/3090

5 КОМУНАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
"ДНІПРОВСЬКЕ
КЛІНІЧНЕ
ОБ'ЄДНАННЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" ДНІПРОВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження: м.Дніпро, вул. Володимира Антоновича, буд. 65
Ідентифікаційний код: 01984636
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
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поданих відомостях про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання,
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (даліВідомості): в п.2 рекомендовано вказати методи за формою (так/ні); 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, в п.7 Відомостей задекларовано
інформацію про оснащення, яке не відповідає профілю заявленої спеціальності; п.10 (п/н:1
складений з порушенням вимог п.26 Ліцензійних умов (рекомендовано: вказати відомості
про 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 №
1368/146350, від 07.09.1993 №148 «Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з
медичною та фармацевтичною освітою», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
31.12.1993 року за № 206 та Довіднику кваліфікаційних характеристик професій
працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженому та впровадженого в дію
наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами). 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 12.10.2018 № сп/3093

6 ДЕРЖАВНА
УСТАНОВА
"ТЕРИТОРІАЛЬНЕ
МЕДИЧНЕ
ОБ'ЄДНАННЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ПО
ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: м.Хмельницький, вул. Проскурівського Підпілля, 112
Ідентифікаційний код: 08734575
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 (узгодити з
вимогами п.14 Ліцензійних умов); в п.4 рекомендовано вказати структуру закладу з
урахуванням змін, що відбулися (вказати розташування приміщень(кабінетів) за
заявленими спеціальностями в загальній структурі закладу); в гр.5 п.8 Відомостей
рекомендовано задекларувати реквізити документів про метрологічну повірку наявних
засобів вимірювальної техніки; 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; 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),
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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), від 07.09.1993 №148 «Про
підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою»,
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.12.1993 року за № 206 та Довіднику
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я",
затвердженому та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі
змінами). 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 12.10.2018 № сп/3096

7 ФОП Карпинська Маріанна Сергіївна
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Маріуполь, бульвар 50 років Жовтня, буд. 11, кв.
36
Ідентифікаційний код: 2704608804
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): задекларована в п.1-2 інформація щодо «стоматологічна практика» не
відноситься до заявленої спеціальності; вивіску на вході (п.3) рекомендовано привести у
відповідність з вимогами п.п.1 п.13 Ліцензійних умов. Відомості про відповідність
кваліфікаційним вимогам молодших спеціалістів з медичною освітою декларуються в
п.10. При цьому звертаємо увагу, що кваліфікація фахівця Макуриної Г.М. не узгоджується
з вимогами п.26 Ліцензійних умов (рекомендовано: вказати відомості про 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 № 1368/146350,
від 07.09.1993 №148 «Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та
фармацевтичною освітою», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.12.1993
року за № 206 та Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск
78 "Охорона здоров'я", затвердженому та впровадженого в дію наказом МОЗ України від
29.03.2002 № 117 (зі змінами). Принагідно зазначаємо, повідомлення, що додається до
Відомостей повинно містити дані, визначені зокрема частиною дванадцятою статті 15
Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності». 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 16.10.2018 № сп/3109

8 ФОП Дерипаска Олександр Васильович
Місцезнаходження: Донецька обл., м.Маріуполь, вул. Артема, буд. 90, кв. 16
Ідентифікаційний код: 2461416862
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,

5
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (даліВідомості): 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 відповідно до заявлених спеціальностей); крім цього, п.2
складений з порушенням вимог п.11 Ліцензійних умов (методи, що застосовуватимуться у
медичній практиці, рекомендовано привести у відповідність до основних професійних
завдань та обов'язків, визначених Довідником кваліфікаційних характеристик професій
працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого та впровадженого в дію
наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 (зі змінами) та розмежувати окремо за
заявленими в п.1 спеціальностями; вивіску на вході (п.3) рекомендовано привести у
відповідність з вимогами п.п.1 п.13 Ліцензійних умов; в п.7 Відомостей невірно
задекларована інформація, що передбачена формою (рекомендовано: розмежувати
приміщення та оснащення відповідно до їх функціонального призначення з урахуванням
заявлених спеціальностей, вказати спеціальності). При цьому, п.7 складений з порушенням
вимог пп.5, 20 п.13 та п.22 Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити наявність
медичного обладнання та виробів медичного призначення (у тому числі аптечка для
надання невідкладної медичної допомоги, засоби вимірювальної техніки, необхідні для
провадження медичної практики), 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 від 11.04.2005 №158 «Про
затвердження табелю оснащення обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога
та зубного техніка». Зазначена в п.9 Відомостей інформація про відповідність освітнім та
кваліфікаційним вимогам лікарів не узгоджуються з вимогами, встановленими п.25
Ліцензійних умов (кваліфікацію рекомендовано привести у відповідність з вимогами
наказу МОЗ України від 19.12.1997 №359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів"
(зі змінами), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 січня 1998 року за №
14/2454), Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск № 78
"Охорона здоров'я", затверджений наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі
змінами); 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". Звертаємо увагу, пуктом 24
Ліцензійних умов встановлено, медичну допомогу повинні надавати особи, які
відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, затвердженим МОЗ. Принагідно
зазначаємо, повідомлення, що додається до Відомостей повинно містити дані, визначені
зокрема частиною дванадцятою статті 15 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності». 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 16.10.2018 № сп/3110

9 ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ
ОБОРОНИ УКРАЇНИ

ЦЕНТР

МІНІСТЕРСТВА

Місцезнаходження: м.Київ, вул. Нижній Вал, буд. 49, літера Б
Ідентифікаційний код: 24971820
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:

6
подані відомості про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність
персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного оформлені з порушенням п.6
Ліцензійних умов. Задекларована в поданих Відомостях інформація не узгоджується з
вимогами пунктів 20-21, 25, 32 Ліцензійних умов. При цьому звертаємо увагу, що наявна
неузгодженість задекларованої інформації щодо переліку спеціальностей, за якими суб’єкт
має дозвіл на провадження медичної практики між поданими документами та відомостями
з Ліцензійного реєстру. Відповідно до реєстру, ліцензіату дозволено провадити діяльність
за спеціальностями: організація і управління охороною здоров'я, загальна практика сімейна медицина, клінічна лабораторна діагностика, стоматологія, терапевтична
стоматологія, психіатрія, терапія, хірургія, урологія, дерматовенерологія, неврологія,
отоларингологія, офтальмологія, рентгенологія, ультразвукова діагностика; за
спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа,
лабораторна справа (клініка), рентгенологія. 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 16.10.2018 № сп/3112

10 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІНІКА
МАЛОІНВАЗИВНОЇ ХІРУРГІЇ "ВІТАЛ"
Місцезнаходження: Житомирська обл., м.Бердичів, вул. Здоров'я, буд. 1
Ідентифікаційний код: 41275081
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 відсутністю в поданих документах відомостей, що підтверджують відповідність
освітнім та кваліфікаційним вимогам фахівців. Звертаємо увагу, підпунктом 10 пункту 13
Ліцензійних умов визначено, що ліцензіат зобов’язаний повідомляти орган ліцензування
про всі зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання
ліцензії. Повідомлення про зміни даних надсилається у будь-який зручний для ліцензіата
спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) у місячний строк з
дня настання таких змін. У повідомленні зазначаються тільки ті відомості, які змінилися.
Отже, зміни даних, що відбулися в документах, які додавалися до заяви про отримання
ліцензії (у тому числі у разі змін в кадровому складі) необхідно відобразити у «Відомостях
про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і
кваліфікаційного рівня» (Додаток 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 16.10.2018 № сп/3115

11 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
"ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я"

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: Київська обл., Києво-Святошинський рн, с. Мощун, вул. Миру,
буд. 12
Ідентифікаційний код: 41412507
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 (далі-

7
Відомості): в п.4 рекомендовано задекларувати інформацію про розташування кабінету
лікаря-ендокринолога в загальній структурі медичного центру; .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 від 31.10.2011 № 739 "Про затвердження табелів оснащення медичною
технікою та виробами медичного призначення структурних підрозділів консультативнодіагностичного центру". 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 16.10.2018 № сп/3118

12 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР "АСК ХЕЛС"
Місцезнаходження: м.Харків, вул. Єсеніна, буд. 21, кв. 50
Ідентифікаційний код: 39786470
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): форма п.6 Відомостей передбачає вказати реквізити акта санітарноепідеміологічного обстеження об’єкта експертизи; наявна розбіжність структури
діагностичного центру між п.4 та п.7 та при цьому рекомендуємо забезпечити повний
набір приміщень для проведення лабораторних досліджень з дотриманням санітарноепідеміологічних вимог; 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,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»). Розділ «Кадрові вимоги»
складений з порушенням п.32 Ліцензійних умов (рекомендовано забезпечити наявність
щонайменше одного медичного працівника, зокрема з числа працюючих за сумісництвом,
за заявленими спеціальностями в п.1 Відомостей); при цьому, п.9-10 розділу «Кадрові
вимоги» 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, від 23.11.2007
№742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за №1368/14635), від 07.09.1993 №148 «Про
підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою»,
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.12.1993 року за № 206 та Довіднику
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я",
затвердженому та впровадженого в дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі
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змінами); зазначені в гр.3 п.9 посади рекомендовано привести у відповідність з наказів
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", від 12.08.2009 № 588 "Про
атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони
здоров'я". При цьому суб’єктом господарювання заявлено фахівців з не 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 17.10.2018 № сп/3122

13 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕВА
КЛІНІК"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Почайнинська, 4
Ідентифікаційний код: 39244509
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 відсутністю в поданих документах відомостей, що підтверджують
відповідність освітнім та кваліфікаційним вимогам лікаря за спеціальністю «Неврологія»..
Звертаємо увагу, підпунктом 10 пункту 13 Ліцензійних умов визначено, що ліцензіат
зобов’язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в
документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії. Повідомлення про зміни
даних надсилається у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим
відправленням або в електронному вигляді) у місячний строк з дня настання таких змін. У
повідомленні зазначаються тільки ті відомості, які змінилися. Отже, зміни даних, що
відбулися в документах, які додавалися до заяви про отримання ліцензії (у тому числі у
разі змін в кадровому складі) необхідно відобразити у «Відомостях про стан матеріальнотехнічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня» (Додаток 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 17.10.2018 № сп/3123

14 ДЕРЖАВНА
УСТАНОВА
"ТЕРИТОРІАЛЬНЕ
МЕДИЧНЕ
ОБ'ЄДНАННЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ПО
ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: м.Житомир, вул. Петровського, буд. 2
Ідентифікаційний код: 08734196
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): пунктом 24 Ліцензійних умов встановлено, медичну допомогу повинні
надавати особи, які відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, затвердженим МОЗ.
Пункти 9-10 розділу «Кадрові вимоги» 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
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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), від 07.09.1993 №148 «Про підвищення кваліфікації молодших
спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою», зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 31.12.1993 року за № 206 та Довіднику кваліфікаційних характеристик
професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженому та впровадженого в
дію наказом МОЗ України від 29.03.2002 № 117 (зі змінами). При цьому, наявна
розбіжність відомостей щодо переліку спеціальностей, за якими суб’єкт господарювання
має дозвіл провадити медичну практику між поданими документами та відомостями з
Ліцензійного реєстру МОЗ України. Відповідно до реєстру ліцензіату дозволено
провадити медичну практику за спеціальностями: терапія, неврологія, хірургія, ортопедія і
травматологія, акушерство і гінекологія, дерматовенерологія, інфекційні хвороби,
офтальмологія, отоларингологія, педіатрія, урологія, кардіологія, клінічна лабораторна
діагностика, фізіотерапія, функціональна діагностика, ультразвукова діагностика,
організація і управління охороною здоров'я, гематологія, бактеріологія, загальна гігієна,
онкологія, психіатрія, стоматологія, терапевтична стоматологія; за спеціальностями
молодших спеціалістів з медичною освітою: медико-профілактична справа, сестринська
справа, сестринська справа (операційна), лабораторна справа (клініка), лабораторна справа
(гігієна), акушерська справа, стоматологія, рентгенологія, медична статистика. 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 17.10.2018 № сп/3125
Всього: 14 справ
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