ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
20.12.2018 № 2373

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 ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "ВІАСАН"

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження: м.Тернопіль, вул. Чалдаєва, буд. 2, прим. 59
Ідентифікаційний код: 40897236
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.1-2 складені з порушенням вимог п.9 Ліцензійних умов (необхідно зазначити
спеціальності згідно з номенклатурою 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); 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; в п.3-п.4 Відомостей не задекларовано інформацію про вид закладу
охорони здоров'я; п.5 Відомостей містить неповні реквізитів документа, що є підставою
для користування приміщенням; 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); наявна неузгодженість задекларованої інформації між п.4 та п.7 щодо
структури закладу охорони здоров'я; графа 3 п.7 Відомостей передбачає вказати
найменування кабінетів із зазначенням спеціальностей, що будуть провадити в них
медичну практику; при цьому, задекларовану в п.7 інформацію про наявний перелік
приміщень (кабінетів) рекомендовано розмежувати за їх функціональним призначенням
(лабораторія); 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, 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 №198 «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); заклад охорони здоров’я не забезпечений спеціалістами
відповідно до заявлених спеціальностей (рекомендуємо укомплектувати штат медичних
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працівників відповідно до заявлених спеціальностей з врахуванням вимог, встановлених
п.32 Ліцензійних умов). Подані Відомості оформлені з порушенням п.6 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 19.11.2018 № сп/3484

2 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "У-СІН"
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Микільсько-Слобідська, буд. 1-А, офіс 291
Ідентифікаційний код: 39166411
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: відповідно
до задекларованої в п.9 інформації, кваліфікація головного лікаря не узгоджується з
вимогами п.25, 28 Ліцензійних умов (рекомендовано: узгодити з вимогами 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
та Довідника 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 _21.11.2018 № сп/3511

3 КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"НОВОСАНЖАРСЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА
РАЙОННА
ЛІКАРНЯ
НОВОСАНЖАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Місцезнаходження: Полтавська обл., Новосанжарський р-н, смт Нові Санжари,
вул. Шевченка, 51/49
Ідентифікаційний код: 01999425
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 реорганізаціює закладу, що є підставою для отримання нової ліцензії,
відповідно до вимог статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності».
Реєстраційне досьє від 21.11.2018 № сп/3512

4 ФОП Козьміна Людмила Іванівна
Місцезнаходження: м.Рівне, вул. Коцюбинського, буд. 3, кв. 53
Ідентифікаційний код: 2581012261
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 подане повідомлення та відомості про стан матеріальнотехнічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його
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освітнього і кваліфікаційного рівня, що додані до нього, не підписані ліцензіатом, що
унеможливлює підтвердження достовірності наданої інформації. 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 23.11.2018 № сп/3516

5 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ
НОВОГРАДА-ВОЛИНСЬКОГО"

"ЦЕНТР
МІСТА

Місцезнаходження: Житомирська обл., м.Новоград-Волинський, вул. Наталії
Оржевської, буд. 13
Ідентифікаційний код: 38341562
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:
задекларована в поданих відомостях про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного
рівня інформація, не узгоджується з формою додатка 2, що унеможливлює проведення
оцінки відповідності ліцензіата згідно з поданими документами Ліцензійним умовам. При
цьому, задекларовану в поданих Відомостях інформацію рекомендовано узгодити з
вимогами п.20-21 Ліцензійних умов. Принагідно зазначаємо, в повідомленні про зміну
даних, що додається до Відомостей, рекомендовано декларувати інформацію відносно
змін, що відбулися в діяльності ліцензіата. 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 23.11.2018 № сп/3519

6 ФОП Запорожець Ірина Василівна
Місцезнаходження: м.Київ, вул. Олександра Довженка, буд. 16-В, кв. 10
Ідентифікаційний код: 2496105364
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 відомостей щодо відповідності фахівця кваліфікаційним
вимогам, встановлених п.25 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 23.11.2018 № сп/3527
Всього: 6 справ

Заступник Міністра
Бондар В.Є.. 200-08-17

Роман ІЛИК

